


G. 203 I 
i ~ht <5rtat ~tsttrn of )Srazíl ~aíl\\laH Q:ompanH 1L~ 

ESORIPTORIO DO GERENTE 

( 

Exmo . Sr . Dr . Presidente do Conselho 
Nac1o11al do · rra balho . 
RIO DE J EIR O. • 

,I ' ·. 

· ~ 

Com o pr aente , cumprindo as 1ex1genc1as do artigo II das 

Instrucçoes p ra inquerito , -dministrativo , passo as maos de 

v. cia para exame e decisão final do douto Conselho Nacional 
I' I 

do Trab lho , o processo de inquerit administr tive que re s -

pondeu o empreg do desta Companhia , Sr . Genesio dos Santo Ba 

r Úna , official de 4 .classe da 4a . D1visão , incurs nas penas 

corninad s na letra f do Decreto 20 . 465 de 12 de Outubro de 

193 ,alterado pelo de numero 21 . 081 de 24 de Fevereiro de 

1932 , -ab ndono de emprego - . 

, ' -Conforme esta con tat do no laudo final da comm1ssao de 

inquerito , ficou perfeit mente c racteriz da a gr ve faJta de que 

er c cus do o referido empregado . 

Nestas condiçoes,venho pedir devid autoriz ç o desse 

Conselho para 1 vr r a demissão do r.Genesio dos 

r Úna,dentro do espirito da legislação vigente . 

ntos Ba-

proveito o ensejo par apresentar a V. Excia.os meus pro

testos de elevada estima e consideração . 

SaÚde e fra t ernidade . 

nnexo . LY 
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A N N O DE 9 3 6 

E S T A D O DE PEnNAMi:IUCO 

I .,1 \ . ( ', 

-!nquerit.o Administrativo .me.n~la..t\o nr o <i r pela. Admini tr .ao 

r da T e Grea · Vle · tern oi' ra.is l fle.il wa. Company I.irni t d . 

j" 

.. , ... 

-Co i eao nomeada; 

Dr. João Caminha •ra.nco Pr· id nt 

H· nrique d· Ma.tto Mor·ira So ri 10 Vic - r~ ident 
• 

Jo ~ e Az v do Machado Secreta.rio 

Accu ado: 

Cen6 io do Santo Bara.ún 

Official de 4a. ela e da 4a • .Divisão. 

, 

• 
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.nder•o Teloorephloe : SUPERINTENDENCIA 
wBENCH" PERNAMBUCO 

REFERENC IA ....... Y. .Ç~/~.~ .. ~ ... . ..Bio.,t..t. 20 de Maio de 1936. ,. .................. ··········· ········ ······-········-·- ···················-·· 

, \ . 

P O H l' . ' . . 

pur r 

• 
1'endo de proceéler - s a1 um in uel'ito adm1nlstr tivo , E fim de 

f'alt· gr ve , bandono 'de emprego attribuiào ao r . enesio 

dos oantos Eara~na , officls1 de 4a . clas e , resolvo nomear os func -

cion· :t'J..OS abatxo p ra eotnporem a commissão de inquer·ito , que , de 

accordo com o rt . 54 1ettr "r" elo Decreto 20 . 465 de 1 2 de Ou tu-,. 

bro· de 1 31 1 ter do pelo à · Ho .'21 : 081 de 24 de •'eve:r· ,ir o de 

1932 , deve apur r esta f lta . 

residente - Eng- João Cf m'lnha .. ?r nco - hefe das Cons 
tl,uc çoes . 

Vice- r•esidente - .. h . Hen·r1que de ~i ttos 101'' ira obrinho -
E·criptur rio de 2a . c1 sse na Inspectoria 

de 1. e te1·iaes . 
ecret· rio - ;Jr . Jos~ c e z,~vedo l1 chaào - Cl'iptururlo 

de 2u . cl sse na Inspectori da Receita . 

LY 







t ·d d 

ia. Dr. Sup ri d·nte d 

e:ny 
./ ' 

Lim t d, atada. 20 d i 

d 1936, ANDA funcc i n r-1 d rla Emp r·r eata pre-

nt d , indo p r e.1 a sig.na.U. , ue, : e u cum riment • · in time 

.lihl O Dt>S SANTOS BAMUllA • Official. d 4a.., ela , com_ eaercici n 

Off'icina.a d Jaboatã 1 par.a, n di'a ua.tr.o /4/ de Junh d mil n \r 

cent..os tr.inta e seis /19361, !a z /LO/ horaa. ~ mpar c r á sal 

daa Construcõaa , situada n dificie d E oript ri C ntral a Gra t 

estern ~ á rua. Barão do Triumpho n • 32.8 , afim d v r iniciar-

inquerit a ue va r sponder 'em virtud d er accuaad d abandono 

de ampr gd~ sendo que poderá c mparecer p sa alment , acompanhad ou 

___ por termedio de ad.Yogado seu .. _da Syndi_cat ou de um repr entant 

dea a Asaociação de elas , fioa.nd aeiente d que as testemunha u 

t•m de d ~ôr e que deverã a r notificadas para tal ~i 
... 

aa _aa a guin-

te. :-~-------

MANOEL PAULO DA RODA Y atr d off'ioina 

LUIZ FllEI 'J.'AS Aponta.d r 

Sili!J?LI C I O ltlARCEIJ..O Ence.rre ad d turma 

-------:r SE.. .nODIU..OUES-DA E.O.NSEC ~-----Sarralheir 

Eu, Joaó d Azeved Machado , Secr tari , fiz dactil aphe.r , d.a.c-

-------t•-• a ignD ·----~-

necif 

------
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C I t , 11 

L 'd'·,rlt 1. r' ., 
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---- 20 a_cionario ..dl.sta TQnpr-..--- .JI.uem 

__ _,. ê te preeent.aà.Jl.. indo p'r ai a ai.gnad.a ua, umpr:Jmen-

MANOEL PAULÓ Ia HOnA - .Kutr de offiCi.n&t LITIZ FREI1'AS 

ODRI-

Q.UES DA --FONSECA .. Sttrr&lhei.ra ted c m 1rerci.ci 
I 

,.._ ___ Jahoatã ara_ nodia ~at /-4/ d. j.nnh.o • trinta 

--------~.~cial 

-----~= ~ 

z I 0/ h 
1
,r.a 

_.......__,._ __ c_r ~t; :r_t 

• l q_daa 6onatruç~•• 

GENE_S_IQ DOS SANTOS 'BAnA A ... 

aa•~---------------------

__ _;__-.u.aO-t e aaaigno._ 

---------'-~~;~.cdf.....,_.,:.~ .. f4;~ Jl.L/ '1 ;/ 6 

~Ct!.c ~-c:.:""""" .c.~ 
Pr .iõ nte -=~ 
..:éÇ4'~~ 

Secr t&rie da Cpmmi • -------------
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, 48 13-12•1934, 
Jart1r 4e 

• • 1935, eon 

DI'.B!P 
r ~ . . 

ecif , 21 ele d 1936. 

Confer c 



lllmo. Snr. InterTantor da Ca1sa ori&a e Penaõea 

doa ~erroTiarioa 4a Great Weatern. 

De ordem do Dr. Preaidente da Cammiaaão de Inquerito A4a1-

n1atrat1To, lll&l'ld&do proceder oonfoàae{ Poita~ia 4o Dr, Superinten • 

dente, datada de 20 da .. io de 1~36, fim da apurar o abandono de 
• 

amp~so attribuido ao ferroTiarip Geneaio doa Santo• baraúna, ot~1-

c1al d~ 4a. ol aaa, e oamo o allud1 o accueado não tenha ido en -

centrado, junto TOa enTio ua noTp .andado e oitac;âo '~ue]la aoo~ 

aa4o, coa a reapecti T& copia, tim de que ej aa 1;01D&du u proT1 • 

denoiaa preTiatu no Art. 4o. daa lnatruçÕee que resea o• Inquer1• 
I' 

toa Ada1niatrat1Toa. , . I .. 

Saudac;Õ.a. "" 

Recife., 5 da ~WI~~ 
~-__,.,: q'h 4~~ .. ~ .. 

Secretario da Cammiaaao 



I I 

I1Ymo.snr.Super1ntep ente Inter no da G.reat Vi 

. ( ·. 

' Dr. ,. r s1dent da Comm1 são do In-

' rito n1str t1vo, .uoc.u, .. '""""do proceder. oon orm Portaria 

datada d 20 de Maio d 1936 1 sol1c1to-vo a fineza d man-, 

dar publicar no "Jorn 1 do Commo 'cio" e no "Di rio da -
I 

nhÃ", o edital incluao, por tres vezes d ante o prazo de 

trinta dias, a con~ar da data do '~efer1do edit 1. conforme 
I' I 

'' I 

dispÕe o Art. &I das Instruc~Ões que regem o o ao. 

SaudaqÕ s . 

Recif , 5 d Junho 1936. 



IB~~niTO ADKINISTRATIVO 

I> I TA L 

Pele preaente, façe aab-r a GKXISIO DO SANTO BARAUNA, 
I 

etfieial •• 4&. oi••••• er Pertaria te 20 •• Xale àe 1936, 
I 

•• Dr. Superintenàente, fe1 1natauratle Inquerite A .. iniatratiTI 
I 

a que àeTe reapenàer per ter ineerriàl na falta graTI • abanàe • 

ne àe emprege • preT~ata ne Art. '3 •• De rete ne. 2046~, a1,•r• 

à e pele àe •· 21081, àe 24 • 2 " 19 32, àeTenàe eeapare e r perar: 
.. I• ' .. 

1ie a Oemm11aae tle In que ri te, ne. aa1a àu Cen•truç•••• ai tuaàa nt 

eàifieie àe Kaeripterie Central tleata Cempanhia, á rua Barãe tle 

Triumphe •.. 328, Reaife, afia àe aaaia,ir a '•••• •• t•~•• àl 

àite inquerite, pele que • eh • • ite para &entre •• praae àe 

30 àiaa, oantaàea tleata &ata, peàer •• àefenàer, 11b pena àe r•• 

Te lia. 

K para que chegue •• aeu eenhecimente, manàei publie&J 

eate eà1ta1 ne JORNAL DO OOKKIROIO e ne DIARIO DA KABHÃ. 

n. ite, 
, 
Â 

1 AtminiatratlTI 



~I 

Caixa de Aposentadoria e Pensões 

da Great Western 

Rua do Riachuelo n. 251 - Telephone . 

REFERENCI A : C . P . 1:3/1109. Re oi f e, .... de 1936. 

Ilmo. sr. J"osd de Azevedo Vachado 
( . 

Presente. 

Em resposta ao vosso oficio de 5 de junho ultimo, envian• 

do nnndado de citação ~r~ ~ sr. Genes1o dos Santos Bará'lfna ver ini-
' 

ciar-se o in~erito a ~e deve responder, inturmo que e sta Caixa não 

:pode atender á solicitação constante do citado oficio em vista de 
., 

nao ter sido :poseivel encontrartl!.' o reterid 

Saúde e fra te midade. 

INTERVENTOR 



• 

lL.D A_D_ O ll C 

-Dr. Jo-~ Caminha li'ranco, pr si nta da Commi.asã.o 

---~it.o dminietrat.ivo nome <la.- p_or.. -P.ortari - do Dr. Supe.r-intond nt <la 

!fu G.roa.t estern of Bra.ail Ra.ilwa.y Com~any Limi t · <1. datada de 20 a . ... 
___ lla.io de 9 3-6, M A N__D A ao run'c cÍonário de a ta. .Empr.e za. qu m ..f ôr. 

at..e a.pra.t.umta.d.t1 inda por si ' aaignado,_que~ em ae.u cumprime.irtlO, 

time a GENESIO. DOS SAlfrOS J3A..MUNA - Qffi.cia.~ e ~a. claaee., com ser-

- I 
cic-io ..nas Qfficinaa de Jaboata~ pe.ra.,. a.t€1 o dia ia /6/ de 

~--mil.-n.ovac.ent.o. - e trinta e aei /- 9-!6,L, cmnpar.e..c.o. á. aa.1.a 

crõea:, situada. no edificio do_ Eacriptorio Centra d Oreat 

xua Barão do T.riumpho No. 328, pLfim de ver---iniciar• ao o in que ri to a 

sendo 4ue poder&. comper ce.r pe o lm · nt acompanhado o por interm -

..d.io d.a ..a.dl"ogad.o seu.., do S,y:n.d.ic.ato___ou de -Um r pr · sentante desaa aaocia

. ..._.......,._ c.l.a.sa..e.,- ficando .aci ·nte -de que e teat munh a. que têm. de. d par 

e que~e.rão a.er llO-tifioada para. tal fim -a- a.s- se.guinte ~-----

MANOEL PAULO .DA.-ROilA-------Meotr · d officin&- --

LUIZ li'm!ll'AS 

SlMBLlCl~ MAnCELLO 

JOSE nOnni.OUES DA FONSECA 

Apontador 

---Encar,;egado de turma 

Se rra.lheiro 

-~-----..~.:•:.u.,-~ de-.A.z.a~o achado._ eor.eta.rio., 1. .dactilngraphaJ:, da

to e a.asig.no 

• 
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INFORMAÇõES 

OS TRABALHOS DA OAMA
RA DOS DEPUTADOS - VI
SITA OS OONGRESSISTAS O 

OA.RDEAL D. LEME 

RIO, IS - Ap6s a approva.çilo 
da acta, na Oamara dos Depu
tados, o snr. Raul Blttencourt 
protestou contra a omissão, no 
orçamento do Ministerio da Edu
cação, das quotM de \Oro para 
a lnstrucçílo, como detetmlna a 
Oonstltulção. Lembrou o orador 
que, no orgamento de 1986, o 
mesmo se verificou, mas a Oa
mara emendou em tem1)0. Era 
tncrivel, porlsso, que o erro se 
repetisse agora. 

No expediente, fol Uda uma 
mensagem do presidente Getu
llo Varga!l, ua qual pede auto
rlza~ão á. Oamara para adqui
rir, por conta das economias do 
Mlnlsterlo da Guerra, dois ter
renos, em Belém, necessarios á 
ampliação de Campo .Pouso, nu
cleo do 7.• Regimento de Avla
~ão. 

O orador do expediente fo1 o 
matogrossense Vandotti de Bar
ros, que defendeu a necessidade 
dos trilhos da Estrada de Fer
ro Noroeste do BrasU de esten
derem até a fronteira. com a 
Bolivla. 

Da ordem do dia, constou 
apenas encerramento das dis
cussões. 

A respeito, falou então, o de· 
putàdo Gomes Ferrat.t:. Quando 
este orador estava na tribuna, 
chegou o cardeal d. Leme, que 
foi agradecer as homenagens 
gne a Oamara lhe p1·estou. 

Oonvldado pelo 'snr. Antonio 
Oarlos, o cardeal sentou-se ao 
htdo da presidencla da mesa. 

O snr. Gomes Ferraz fez um 
discurso de saudação a d. Le· 
me, que agradeceu. Disse o car
deal que fazia votos para que 
OFI legisladores brasileiros sem
pre trabalhem, com fé e patrio
tismo, pelo Brasil e para o Bra
sil. 

As palavras de d. Leme foram 
recebidas com acclamaçõe8. 

Em seguida, para que os depu· 
tados I>Udessem acompanhar o 
cardeal até a salda, a seso;:lo foi 
suspensa por dez minutos. 

Reabertos os trabalhos, falon 

realizou nm dos seus almoços 
habituaes, delle participando o 
ministro da VIIJ.9ll.o, o chefe de 
Policia e o capitão Miranda 
Oorreia, delegado da Ordem Po
lltlca. e Social, que fO'll longo 
discurso sobre os acontecimen
tos de novembro, desereven!lo a 
acção da Policia.. ' 

«De caracter lnternaclonal -
diz o capitão .Mlrantfa Oorrela 
- a sedição de novembro e suas 
conscquenclas aluda latentes evi
denciaram-se por innumeros In· 
dices. 

A ultima revoluçúo gu'e In
quietou a vida do BrasU nio foi 
um ellisodJo interno, interessan
do somente os brasUeiros. 

O que se preparou flli mano
bra revolucionaria de gt~de 
envergadura, destiuada a derra
mar-se para f6ra das fl'ontei
x·as, indo levar o mal a outros 
tenltorios, contaminando os de
mais (lalses do continente. 

Nos amplos archi:vos appre
hendldos pela lloUcla há todo 
um vasto plano que abrange 
patses vizinhos. Jamais [lolicla 
algúma. do mundo teve a ven
tura de se apoderar duma tão 
preciosa documenta!)l.i.o escrlpta 
em varlos idiomas. · 

O plano visava, prlnclpalm~n
te, á Argentina, Chile, Perú, Bo
llvla, Paraguay e Uruguay. Em 
novembro, quando rebentou a 
revolução no Rio, encontrava-se 
aqui toda a .fina flor dos «lea
ders», dos expoentes que a Ter
ceira Internacional costuma des
pachar para o estrangeiro. Aqul 
fizera quartel o «Oomitó Central 
dn America Latlua». 

Estuda, em !leguimento, o pro
blema e mostra que a sua so
lução não reside, apenas, ntt ac
~ão repressiva da pollcia. 

«1ll preciso - frisa - uma 
campanha educacional multo 
forte para reprimir o movl.men· 
to agitador». 

Concluiu dizendo: 
«Aproveitemos :\ opportunlda

de dessa reunião e assumamos, 
aqui, o compromisso solenne de 
formar uma frente unlca de re
slstencia mas reslstencia actlva 
não s6 palavras, para que a ac
ção de defesa aos otgãos do Es
tado, para que ellc se fortaleça 
convenientemente e se prestigie 
com vosso valioso apolo. Nas 
mãos dos rotariauos brasileiros 

llzado, mas OasFIIano nada sof• 
freu. 

J.>lntajuda e Mariuonl reallza
ram um treino, fazendo cada um 
1) volpv' con\pleta em 9 minutos 
e 20 êegundos e 11 minutos e 80 
segundos, respectivamente. ~~s
ses resultados :Coram considera
do optlmos, -prlnclpa.h.uente \)a
ra quem ainda n.\o conhecia a 
pista da Gavea. 

Possivelmente, 1d.o correrá, 
domingo o portuguê-J Almt>lda 
ArauJo, que estâ com a perna 
direita contuudlda. 

Como sem11re, todas as ellml
natorlas foram presenciadas pot 
enorme multidã.>. 

RIO, 5 - F .lZ~ndo a tet.•el· 
ra volta de treh•am,~n~o na pis· 
ta da Gavca, l'lntagud11. e Mn• 
rinonl, corred(aTl"ll JtaJia.uos, mar
caram os tem,,os de 8,49 e 8,58, 
restlectlvamente, c:om o que con
seguiram novo «record». 

O «record» Hllterlor pértencla 
ao brasileiro J:sonedlcto J.opes, 
com 8,50 e 2,10. 

Devido á tnaniJ'esta. superio
ridade do!!! volantes italianos, 
houve quasi UJni. greve dos de· 
mals corredore'f. quo jA. e!ltuvam 
dlSJ)Ostos a nãr, co,rrer. 

ltesolveu, e!ltão, o ;mr. l)u 
,\.ngelo, que fhxanclt.M a vinda 
tlos corredore!l lto.Uanos, offere
cer um premio extra do 10 cOJJ
tos para o concor1ente que me
lbor se coUoctu·, immedJatamen
te, após aquelle volant.es italla
nos. 

RIO, 5 - HeUe Nlce annun
ciou, hoJe, que talvez nilo cor
ra domingo, pi)Js, u ç•·edH:l. sor 
difflcU encontrar um dlflerE'n· 
clal para o 'iCU carro, em sub
stituição ao que se quebrou, 

O accidente, agt•ra, \·erlficado 
com Aellé Nlca, é identleo ao 
que occorreu ~om Tlffe, em 
1935, e que o impos'J11Jilit.la1 de 
coner. 

UM ALMOÇO OFFEREOIDO, 
l'ELO OARDEAL LEME, A 

BISPOS E AROEBISPOS 

RIO, õ - O cardeal d. Sebas· 
tião Leme offereceu, no palaclo 
São Joaquim, um almo~o a to· 
dos os arcebispos e bispos fJUe 
vieram dos Estados pal·ticlpar 
dos festejos do seu jubileu. 

o snr. Laudelfno Gomes, quo 
dlscutlu o projecto, que estabe
lece o plano interestadual de 
communlcações ferrovlarlas. 

Em seguida, a sessão foi le· - concluiu - eu ooUoco nma 
:vantada. parte desses altos objectivos.» 

Antes do agape houve uma 
reunião secx·eta sob a preslden· 
cla do cardeal, com a assisten· 
ela do nuncio apostollco, sondo, 
então, tratados assum1)tos con• 
cernentes á. administração eccle
siastica. 

ULTIMA-SE A DENUNOIA 
OONTBA OS IMPLICADOS NO 
MOVIMENTO DE NOVEM-

BRO 

RIO, 5 - O snr. Virgullno 
Hlmalaya, procurador criminal 
dtt Rl'IJlublica, trabalha activa-_..____. 

PROSEGUEM AS PROVAS 
l!lLIMINATORIAS DO Oin· 
QUITO DA GAVEA - FAVO
RITOS OS VOLANTES ITA· 

INQUERITO SOBRE A AP· 
PREHENSAO DE ELEMEN· 

RIO, 5 - Proseguh:am, pela TOS DE PROPAGANDA OOM· 
manhã, as provas ellmlnatorlas 

LIANOS 

~ t ---

ATITUJ 
PODE~ 
NOSS . 

O respeito â au 
por excellencia estav 
ciedade e a civilizaçli 
laboração mutua e c 
tando-se, acima de t 
cial. 

Se essas !delas s 
no que concernem á 
a harmonia e o prog 
exista, precipuamente 
das, muito mais irre• 
da bôa educação poli 
munhão nacional e q1 

A infracção dess 
menos, o destino do~ 
nenhum modo tolera1 
que passou a ser, já, 
sempx·e, em uma injl 
nldade da propria Ns 

Quando esses fa 
tre estrangeiros e n~ 
vulto, exigindo uma 
sa recebida. 

As relações de s 
vem, sob nenhum pr< 
seja, não assistindo 
ridades constltuldas, 
leiro. Questões dess 
rio da imprensa e d 
patrimonio commu 
triotlsmo, contra qu 
tra. qualquer injuria, 
claes. 

O conceito de q 
sabe, o melhor possi 
balho de elevação m 
ploma.cla, que tem J 
nosso nome e as tr 
poucos, se foi desf 
o Brasil era um p 
do seu primitivismo 
telligencia capaz de 
culo de cultura e 
mundo civilizado. 
mos nli.o por intenç 
porque rep1·esenta.m 
vel - é que temos 
nossas autoridades, 
nos devem tanto re 

O caso há pou 
ras e os tripulante 
vel. Não podia delx 
facto, como, de res 
nação. A maneira 
daquelle navio de 
e teve ali mesmo, 
de todos os braalle 
gemiro de Figueire 
mUJlha do triste o 
Uantico cllrigiu ás 
improperios, o que 
Policia Marítima t 
mente repellido po 

Ahi está um f 

loiras, representan 
set· respeitado. 



O - Sabba"do, 6 de junlio de 1936 

ES QUE Só 
·MERECER 

REPULSA 
ARTFREG ro 

proposito .•• 

NOTAS DE 
A 

ridade é, sem duvida nenhuma, a base 
e necessaria sobre que repousam a so· 

, as quaes não podem existir sem a col
sinteressada das varias classes, respel
ÃO, os diversos gráus da hierarchia so-

o absolutamente certas e incontestaveis 
collectividade brasileira, dentro da qual 
esso só poderão ser possíveis desde que 
o acatamento ás autoridades constitui

llsaveis se tornam quando os princípios 
lca e social estão em jogo entre a com
llquer pala estrangeiro. 
s leis tradicionaes, que t·egem, mais ou 
povos ou dos grupos, não pode ser de 

a., pois qualquer desvio dessa pratica, 
uma. especie de ethica, implica, quasi 
:ia aos brios nacionaes, á honra, á dig
;ão. 
tos, bastante lastimosos, occorrem en
:lonaes, então a sua gravidade sobe de 
·epllca immediata e na altura da offen-

11ples cordialidade entre países não de
·exto, ser infringidos por quem quer que 
nlnguem o direito de injuriar as auto

nuito menos ainda em territorio brasi
ordem não podem fugir ao commenta
povo, que, irmana(ios na defesa de um 
reagem, pela voz eloquente de seu pa
. quer investida á nossa dignidade, con
•or mais leve que seja, aos poderes offi-

o Brasil goza no estt·angeiro é, como se 
1 • .t\.hi está o eloquente e expressivo tra
al e politica desenvolvido pela nossa dl
ra.t;Jo aos pontos cardeaes do mundo o 
lções da nossa cultura equilibrada. Aos 
1do, pela Europa inteira, a lenda de que 
de lndios, a emergir, tardio, do somno 
~uem nos visita, com olhos de ver e in
.scernir, sai maravilhado com o especta
p1·ogresso que podemos offerecer ao 
' todos esses motivos - que ora fixa
~ patrloteiras que nada adeantam, mas, 

oxp1·essã.o de uma verdade inconfundi
direito de exigir de todos o respeito ás 
1bretudo por parte dos estrangeiros, que 
l1to quanto a elles devemos. 
vet·lflcado entre as autoridades brasilei
o vapor «Neptunia» é deveras lamenta
de ter causado, na Bahia, onde se deu o 
em todo o Brasil, uma profunda indig

. que agiram os tripulantes e o medico 
1sagciros foi acintosa aos nossos brios, 
Jordo, uma resposta decisiva, por parte 
s presentes, inclusive o governador Al"-
que viajava no «Neptunia» e foi teste

·riQo. A offic!alidade daquclle transa
toridades babianas os mais insultuosos 
.o impediu, todavia, que o inspeetor da 
asse uma conciliação, sendo grosseira
lll offlclal de bordo. 
que se não pode deixar de registar com 
lançando, ao mesmo tempo, um pro
es que se fizeram ás autoridades brasi
dc um poder constituldo e que deve de 

A Sociedade de Cultura 
Musical teve c1e batel' nova
mente ás hospitaleiras pot·· 
tas do Clube Pot"tuguês. E 
teve, tambem, de ouvir, ca
da vez mais lisongeadas, 
palavt·as de carinhoso aco· 
Jhlmento. Que palavras fo- · 
x·am essas - não a§ tac)lf
graphamos. Basta, f porém, 
que se saiba que ellas cons
tituem um dos maia altos 
padrões de o~gj,llho da So· 
cledade de Cult~ra Musical. 

Graças a essa ,generosida· 
de, a pt stlgi~sa associação 
de arte vai offerecer, hoje, 
aos seus assoc!adÓs, um con· 
certo 1·a1•o. Um concerto de 
l!'t·iedman. Não há por .todo 
e~:~se Recife quem, em dia 
com o movimento musical 
da aetualldade, não aitue 
Ignaz Frledman no J'ol dos 
maiores virtuoses do tecla
do da hora que passa. Frie
dman não é artis,ta de arri
bação. Vive disputado pelos . 
ompt'esal'ios, o ltiue qUer di
zet' disputado pelas plateiai:l 
mais cultas e exigentes. 
Quando aqui esteve o cele
bre pianista, em 1929, não 
Jbe taltaram as mais enthu· 
slastlcas criticas. Os seus 
concertos constituíram bri
lhantes noites da Sociedade 
de Cultura Musical, ago1·a 
empenhada em repeti-las 
para o prazer espil'ilual dos 
seus !nnumeros associados . 
Sim, porque é preciso ft·isat·: 
salvando os socios do Clube 
Pol'tuguês, que têm todo o 
illl'eito de as~:listir ao concet
to de hoje, só os socios da 
"Cultura" o podem tazet· 
tambem. De maneira que 
11ã.o haverá. entradas avul
sas, isto é, não haverá ven
da de localidades, bastando 
que os soclos apresentem o 
convite que lhes foi envia
do pela directoria. 

Annote-se, aqui, um gesto 
que não pode passar des
pet·cebido: o off.erecimento 
feito pela snr-a. Press, 1Jius
tre professora de plano, do 
seu instx·umento de cauda 
para que nelle Friedman 
realizasse o ' recital annun
clado para logo á noite. Ve
lhos conhecidos de Berlim, 
onde teve a snra. Presa PP
portunldade de leccionar á 
snl'a. Friedman, quis ella 
prestar }lOr esse modo !luas 
hotnenagens a Friedman, o 
que traduz mais uma. ga
rantia do ejllto absoluto do 
concerto de hoje. Infeliz· 
mente, não foi possivel á 
Cultu1·a conti·actar Frled
man para dois recitaes, 
uma ve~ que o gt·ande vir
tuose amanhã mesmo em
barcará para o Sul, para 
cumprir novos oontractos. 
Valha, porém, essa unica 
excepcional opportunidade 
de entrarmos em contacto 
com a admiravel personali
dade artlst!ca de Ignaz 
Friedman, e isto, graças a 
T'\1'\nt! n 6 él:t"',.t/\Anrln I'J n l"'nL 

ANNIVERSABIANTES 

Passa, hoje, a data natallcla 
do snr. Heitor Mala FIU1o, en
genheiro archltecto nesta capi
tal. 

* Occorre, hoje, o anniversarlo 
natalicio do snr. Joaquim da Sil
va Guimarães Ferreira, primeiro 
contador da Delegacia Fiscal e 
cavalheiro bastante relacionado 
em nossos circulos. 

Faz annos, hoje, o petiz Rl
sael, filho do snr. Israel L. C. 
de Castro, comm!ssario de poli
ela nesta cidade e de sua espo
sa, snra. Gercina Alves de Cas
tro. 

~ 
Deflue, nesta data, o ann!ver

sario natalioio da snra. Amelia 
Brandão, esposa do snr. Alfredo 
Brandão, proprietario nesta cl· 
dade., 

Completa annos, hoje, a sm·a. 
Julla de Brito Almeida, vluva do 
snr. Manuel do Carmo Almeida, 
que foi alto commeroiante 11esta 
capital. 

Assiste, hoje, á. passagem de 
sua data natallcia, o snr. Nor· 
berto Silveira. 

* Dagoberto e Dulclnete, filhos 
do snr. F. J. Fernandes Pires, 
funccionarlo publico e de sua 
consorte, snra. Natcrclu C. Fer
nandes Pires, festejam, hoje, sua 
data natallcla. 

Passa, nesta data, o annlver
sario natalício da senhorinha 
Adalva. Cysnelros de Almeida, fi
lha do snr. José Marques de Al
meida, residente na fazenda «Ca
ricê», em Victoria. 

Vô passar, hoje, a sua data 
11atallcla o sur. Euclides Alves, 
get•ente da «S. A. Michelin» lles
ta capital. 

Annlversarla, nesta data, a 
menina Mabel, filha do snr. Ma
nuel Tiburclo Silva, auxiliar da 
Scnal'ia Central, e de sua espo
sa, snra. Andrelina Pereira Silva. 

Faz annos, hoje, a senhorinha 
Maria Rita Loureiro Leal, filha 
do snr. Amaro dos Santos Lco.l, 
commerclante nesta capital. 

Janete, fi se"oast\~~ 
Horacio deT· ente 
Brigada Mil a.tg es'Pos&. 
sm•a. Rita ( su:e soua~i 
t·esldente et 

0
u,:o, 

transcot·rer, 1\d. ().ata ne.te 
llcla. \ 

Passa, hoje, nnweti!~ 
nataliclo dos g~\aes ;Js.~ 
e Jorge, fHI:!os \ utad.o, 
thur Moura, ~lea\'Pde. -::na 
da Asscmblela ~~a.t\'10. 
Estado, e de ~u ..,se.. 
Helena Moura. 

* Passa, hoje, a d~ n 
da snra. Marleta P>I..O 
sis, consorte do snr. '!3' 
ra Guilherme de J\ssl~ 
so alto commercio. 

Dr. Monteiro de Mora 
gulu para o Ceará, hon 
ltn.pé, o dr. Monteiro d1 
lente da Faculdade de 
do Recife e figura de 1 
nossos circulos. 

Vai, acompanhado d1 
mllla. ,em villeglatura, 
demorar cet;oa de dois r 
suas propriedades, em 
moblm, naquolle Estadc 

DI 

Instituto de Aposenl 
Pensões dos Bancarlos 
de do Syndicato dos :E 
á rua do Imperador, 4f 
dar, Inaugura-se, hoje, 
ras, a carteira de em 
do Institut.:> de Aposen 
Pensões dos Bancarlos, 
da Delegacia Regional 
tado. 

Depol.s de InauguradA 
a refet'!da carteira a f1 
na aéde da Delegacia 
á rua do lmpet·ador, a~ 
dar. 

~ 

Casa Mauthe - InE 
hoje, ás 15 horas, á r1 
do Rosario, a «Casa Ma 
tabeleclmento de jolas, 
prledade da firma Dom 
dalgo & Cla. 

Os seus proprietarios 
rão, hoje, á imprensa 
pital um cocl<-tall, nc 
Rapido, á. praça da Im 
ela. 

Alfredo Fernandes 
tlvo de seu recente re 
cata capital, amigos do 
fredo Fernandes offcrec 
hoje, um almoço. 

O homenageado é ele 
conceito em nossos circ1 
merclaes. 

==== o REGRESSO Á METRO- IMPOSTO DE R 
POLE DO PAíS, DO 
MINISTRO PLENIPOTEN
CIARIO DA C H I NA 

Depois de cu1·ta demora nesta 
capital, 1·egresson, hontem, para 
o Rio de Janeiro .o dr. Samuel 
Sung- Youn.~t. enviado extraordi· 
narlo e ministro plonlnotenciarlo 
d.~ Renubllca da China, no Bra-

A Secção do Imposto 
da está tornando public 
dia ao do mês corren 
narã o prazo pora a a 
çiio do declarações pe 
mento, sem multa, do 
devido no exerclclo cc 
entrega de informaçõ< 
rendimentos pagos no 
1935. 

As sociedades em no 
ctlvo, de capital e In 
em commandlta e as f 
~ivl9~~':.~· .. !:ujo cap~ta 



Jlll d. Leme, que 
as homenagens 

1. lhe prestou. 
pelo snr. Antonio 
lleal sentou-se ao 
Alencia da mesa. 
/nes Ferraz fez um 

audaçllo a d. Le· 
tadeceu. Disse o car
azia votos para quo 

pres brasllelros sem
hem, com fé e patrJo

BrasU e J)ara o Bra-

,1.vras de d. Lemo foram 
! com swclamaçõefj. 
,guidn, para que os depu· 

acompanhar o 
até a. satda., tL ses'll\o fui 

por dez minutos. 
os trabalhos, falou 

lldl~ufllellno Gomes, quo 

Uel't~~», ao"' t>Xl'UI:'IILU:.;; '!""' u. .a..or
celra Internacional costuma dcs
IJachar para o estrangeiro. Aqui 
fizera quartel o «0omit6 Oentral 
da Amerlca Latina». 

Estuda, em seguimento, o pro
blema e mostra que a sua so
luçi'lo não reside, apenas, na ac
ção repressiva da policia. 

«1!l preciso - frisa - uma 
campanha educacional multo 
forte para reprimir o movimen
to agitador». 

Oonclulu dizendo: 
«Aproveitemos ~ opportunlda· 

de dessa rewtliio e assumamos, 
aqui, o com1'romlsso soicnne de 
formar uma frente unlca de rc
si tencia mas reslstencia actlva 
nilo só palavras, para que a ac
ção de defesa aos orgilos do E -
tado, para que elle se tortale~ 
convenientemente e se prestigie 
com vosso valioso apoio. Nas 
mãos dos rotarianos brasileiros 

o projecto, que estabe· 
plano lntere tadual do 

JliCil!.:IJt~ts forrovlarias. 
sossílo foi le· - concluiu - eu colloco uma 

parte desses altos objcctivos.» 

A DENUNOIA .FU.OSEGUEM AS PROVAS 
IMPLIOADOS NO ELIMINATORIAS DO OJ.R.. 

DE NOVEM· I OUITO DA GAVEA- FAVO-
BRO RITOS OS VOLANTES ITA, 

LIANOS 

RIO, G - Proseglliram, pela 
- O snr. Virgulino 

procurador crlmlual 
i<'a, trabalha n.ctlva- manhã, as provas eUmlnatorlas 
T«"dacc;u.o da dt;nunel do clr<•.nlvv d G.1v • l!'or~m 

implicados no movi-I desclassU'lcados varlos corredo-
. de novembro. res, inclusive o brasileiro Julio 

que o procurador I Moraes. 
seu trabalho pedindo Os corredores Italianos Pln

preventiva de todos tajuda e Marinonl, que possuem 
já estli.o detidos, lnclu- os melbores carros, silo, agora, 

parlamentares. os favoritos. 
será a1uesentada O brasllelro Segadas VIanna 

15 do corrente. teve a barra da direcçilo do seu 
carro quebrada. Assim, não {lar· 
ticlparó. da corrida. de domingo. AS ACTIVIDADES 

NA AME· 
RIOA DO SUL 

No melo da ollminatorla, o 
carro de .Henrique Oasslano pe
gou fogo, que fol abafado por 

15 - O Rotary Clube populares. O carro fteou inutl~ 

nos. 

RIO, 5 - Helle Nlce annun
ciou, hoje, que talvez nilo cor
ra dom1ngo, w>Is, u ~t·etUl:l. sor 
difflcll encontrar um tllffort>n
clal para o 'icu carro, em sub
stituição ao que se quebrou. 

O accidente, agN'U.. ,·criticado 
com Aellé Nlce, é identlro ao 
que occorreu ~om Tiffe, em 
1935, e que o impos'llbllit.•,t de 
correr. 

UM ALMOÇO OFFEREOIDO, 
l'ELO OARDEAL LEME, A 

BISPOS E ARCEBISPOS 

ruo, 5 - o ca,·dcat d. Seba -
tlão Leme offeroceu, no palacio 
Silo Joaquim, um almoço a to
dos os arcebispos e -bispos que 
vieram dos Est.a<Ios participar 
dos festejós elo seu jubUeu. 

Antes do tLgape houve uma 
reunião se01·otl~o sob a. preslden
cla. Uo, cardcn.J, com a asslsten
cla do nuncio apostollco, sendo, 
entil,o, tratados assum1)tos con
cernentes á administração ecclc
slastica. 

INQUERlTO SOBRE A AP
PREHENSAO DE ELEMEN
TOS DE PUOPAOANDA COM· 

MlJNISTA 

SAO PAULO, 5-O delega· 
do· da Ordem Social terminou o 
lnquerlto relacionado com a des· 
coberta e apprehensílo do gran· 
do qvantldnde do boletins do 
pro}lagnnda extremista. e conse
quente l)ris!lo do oito commu
nlstas lmplicn.dos, que são os 
seguintes: Jos6 Victor Costa, 
p1ntor; Joíl.o Velloso, pedreiro; 
Paschoal Vita. e José Ferreira 
de Oarvalbo, electrlcista; Ange· 
lo Fassero, pharmaceutlco, to· 
dos brasUelros, e John Thorton, 
Inglês, eserJt)turarlo; Ignaelo 
Martinez Delagor, sapateiro, e 
Arnaldo Mazabolo Pltinatl, açou
gueiro. 

O relatorlo diz que esses ele
mentos realizavam :repetidas re· 
uniões nos baixos do predlo dn 
rua Assumpçllo, desta capital, 
onde foram encontrados cerca 
de 15.000 boletln communlstas, 
mais de 500 exemplares da «A 
Classe Operaria»; 77 da «União 
de Ferro», orgílo do Partido 
Oommunlsta nas ela ses arma
das; 49 d' «0 Libertador», jor-

lnal da AJUança Libertadora; pa,. 
cotes de edições d' «A Platela», 
livros communJstas, folhetos 
com lnstrocçõos sobre a lntu
traçi'lo extremista nas falnlcas e 
sobre a. revoluçllo nacional, além 

I 
de balas, fuzis e mWllções pa
ra armas curtas. 

O relatorio conclue afflrman· 
do que as provas reuuüdas são 
amplamente sufflclentes para 
que se chegue á. conclusão de 
que os indiciados são extremistas 

I 
e exerciam, activamente, a pro
paganda do credo vermelho, es
tando, portanto, incurso~ nos 
dispositivo da Lei de Segu-
l'ança Nacional. 

A 

LONDRES, 5 - Segundo boa
tos nilo confirmados, o <<negus» 
cogita da posslbUidade de par
tir para Roma, a fim de entrar 
om negociações com Mussolinl, 
visto estar de contente com a 
recetlçi'lo offlclal nesta ca.pltal e 
com o resultado da conversa!:'ílO 
que teve com «Sir» Anthony 

p omac a, que em eva o aos pon os cal 
nosso nome e as tradi!ilões da nossa cult1 
poucos, se foi desfazendo, pela Europa lnt 
o Brasil era um pais de indios, a emcrg 
do seu primitivismo. Quem nos visita, co: 
tclligencia capaz de discernll·, sai maravill 
culo de cultura e de progresso que pod 
mundo civilizado. Por todos esses mouv, 
mos não por intenções patrioteiras que n 
porque representam a expressão de uma 
vel - é que temos o direito de exigir de 
nossas autol'ldades, obretudo por parte d 

nos devem tanto re~tpeito quanto a elles 
O caso há pouco vet·lficado entre as 

ras e os tripulantes do vapor «Neptunla.» 
vel. Não podia delxa'r de ter causado, na 
facto, como, de restf!, em todo o Brasil, 1 

nação. A maneira. ijOr que agiram os trlJ 
daquelle navio de passageiros foi acintol 
e teve ali mesmo, a bordo, uma respost 
de todos os brasileiros presentes, inclusiv 
gcmiro de Figueiredo, que viajava no cN• 
munha do triste oo orl'iqo. A officialidad• 
tlantico dirigiu ás autoridades bahianas 
improperios, o que não impediu, 
Policia Maritlma tnntasse uma 
mente rcpellldo por um official de 

Ahi está um facto que se n!l.o pode 
tristeza e indlgnaçll.o, lançando, ao 
testo contra os ataques que se fizeram 
!eiras, reprcscntant ·'S de um poder 
ser respeitado. 

Diga-se de passagem que os 
têm tido, em todos os tempos, o mais 
Somos uma patrla cosmopolita e, coma 
por todas as correntes que comnosco 
mum da civilização, rejeitando aqucllas 
professadas, não estejam de acOrdo com 
nossa vida e da nossa cultura. Mesmo 
destas ultimas, não as repellimos com 
que não assentam bem num povo, 
ideJa de progreSSO Se irmana nt>rl'<•il'<Ul"' 

educação polltlca e social. 

TELAS E PALCOS 

Será levada, ainda hoje, á tela 
deste cinema, a revista Os ca.val
lelros do rei, com Carl Brlsson e 
Mary Ellis. 

Exbiblrã, hoje, O Delator, cin
ta da R. :K. O., com Victor Me 
Laglen e Margot Guahanne. 

Apresenta, hoje, Joe E. Brown, 
Ann Dvorack e Patricia Ellis, 
em Pilherias da vlda, pellicula 
da Wamer. 

Está no cartaz deste cinema a 
producção da Metro Oadetes do 
ar, com Wa.llace Beery e Ro
bert Young. 

ENCRUZILHADA 

Paul Robson é o principal In· 
terprete de Bosambo, celluloide 
da Metro a set· focado, hoje, nes
te cinema. 

CASA AMARELJ.,A 

David Copper1Jel!l, da Metro, 
com Llonel Barrymore o Lewis 
Stone, é a pelllcula de hoje, no 
Onsa Amar lia. * 

A marcha dos seculos, com 
Madalelne Carrol e Franchot 
Tone, estará, hoje, na tela do 
ReaL 

EDEN 

O Ideal programmou para hoje 
a producção da Columbia VIrtu
de, com Carole Lombard. 

!AO MIGUEL 



por «Neptunla:. é deveras lamenta
ar causado, na Bahia, onde se deu o 
todo o Brasil, uma profunda indlg
! agit·am os tripulantes e o medico 
Jros foi acintosa aos nossos brios, 
~. uma resposta decisiva, por parte 
esentes, inclusive o governador Ar-
viajava no cNeptun!a:. e foi teste
A officlalldade daquclle transa

ades bahiana.s os mais insultuosos 
pediu, todavia, que o insp ctor da 
uma conciliação, sendo grosse!ra-

ficlal de bordo. 
se não pode deixar de registar com 
anelo, ao mesmo tempo, um pro
e se fizeram ás autoridades brasi-

poder constituido e que deve de 

ue os estrangeiros, em nosso pais, 
pos, o mais carinhoso tratamento. 

olita e, como tal, nos interessamos 
comnosco cooperem na obra com-

do aqucllas que, por suas ideias 
e acOrdo com o espirito mesmo da 

ura.. Mesmo assim, quando se trata 
ellimos com lmpropct·ios e doestos, 
m povo, como o nosso, no qual a 
a perfeitamente com a da bOa 

wn, 
llls, 
ula 
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EXTASE 

Será. focalizado, hoje, para os 
lntelcctuaes p~>rnambuco.nos, .:> 
grande :filme tcheco Extase, quo 
foi .r.·etlrado do cartaz do Moder
no. Tratando-se de uma pelll
cula de merltos reconhecidos pe
la Imprensa mundial, aliás pt·e
mladn na Italla fascista. de Mus
sollnl, como a melhor clnla de 
origem estrangeira, lá exhlblda, 
o no Congresso Clnematographl
co de Moscou (so não nos enga
namos), da Russla bolchevista, é 
de esperar que hoje todos os nos
sos intellectuaes appnreçam no 
Ideal, para apreciar uma das 
obras primas da cincmatogt•o.phla 
contemporanca. 

O vesporal de hoje é, expres
samente, para os nossos intellec
tuacs, nii.o havendo vendagem 
de bilhetes, na bllhetarla do c!· 
nema do pateo do Terço. -
A. B. 

* COCK-TAIL CHAFUNIANO 

Realizou-se, hontem ás 17 ho
ras, á. rua Nova, 243, o cook-tall 
o!ferecldo á. Imprensa desta cv.pl
tal, para solennização da proxl
ma exhlbição, no Theatro do 
Parque, do novo fllm do Charles 
Chaplln Tempo Modernos. 

A reunião, que foi de lnlclatl
va. da Unlted Artlst. , decorreu 
num ambiente de cordealidude. 

Compareceram representantes 

U.LI,UU \o\,õo't'\,1 ..._ o;u . .6&.'-"o ..,. •""""'"' ~~~ 

portunldade de lecclonar á 
snra. l!'t"iedman, quis lia 
prestar por esse modo suas 
homenagens a Ft"iedman, o 
que traduz mais uma ga
rantia do epto absoluto do 
concerto de hoje. Infeliz
mente, nii.o foi posslvel . á. 
Cultura contractar Frled
man para dois recltaes, 
uma vez que o grande VIr
tuose amanhã mesmo em
barcará para o Sul, para 
cumprir novos contractos. 
Valha, porém, essa un!ca 
excepcional opportunidade 
de entrarmos em contacto 
com a admlravcl personali
dade artlstlca de Ignaz 
Frledman, e isto, graças a 
Deus e á Sociedade de Cul
tu1•a Musical. ~ W. 

SOOIEDADE DE CULTURA 
MUSIOAL 

~ espet·ado ho.1e. em nosso por
to, o pianl3ta polaco lgnaz Fried
man, quo aqui real!zarã, hoje 
mesmo. contractado pela Socie
dade de Cultura Musical. um 
recital de plano, no Clube Portu
guês. Este recital é exclusivo pa
ra os soclos da "Cultura", tendo 
entrada, apenas. além destes. os 
associados do Clube Português, 
Que cedeu os seus salões para es
se concel'to. 

Frledman executará. .xm mag
niflco programma, no aual se 
Incluem musicaR de autores clas
sicos, romantlcos e modernos. 
ullllzando-se de um plano de 
cauda gentilmente cedido pela 
professora Vera Press. 

O notavel virtuose procede do 
Ceará, onde foi, a. convite da So
ciedade de Cultura Artlstlca de 
Fortaleza, realizar uma serle de 
concertos. 

O Programma do recital do 
Friedman, aue terá. Inicio âs 21 
ho•·as, é o p~-•tnte: 
I- Mozart- Rondó; Beetho

vcn - Sonata op. 111. 
II- Chopln- Nocturno; Bar

carola: 2 mazurltas; Polonalse 
( pósthuma); 3 Estudos. 

III - Schumann - Paplllons; 
Ravel - Jeu d'eaux: Debussv -
Solrée dana Grénade; Gaertner
Frledman - Duas dansas vien
nenscs. 

A proposito da festa de arte 
de hoje, a Sociedade de Culturn 
Musical nos enviou a seguinte 
noto. offlclal: 

"A Sociedade de Cultura Musi
cal convida os seus associados 
para assistir. ho1e. no Clube Por
tuguês, o concerto com auc o ce
lebre pianista Ie-naz Frledman 
continua a sua temporada artls
tlca de 1936. Excusando-se de 
aualauer commentario sobre a 
extraordinarla personalidade do 
pianista ora contractado. iã ap
plaudido pela nossa platcla e 
consagrado pelos critlcos mais 
severos e mais eminentes, a dl
rectorla da Soclodadc do Cultura 
Musical avisa aue. além dos ao
elos do Clube Português. só será. 
permlttlda a entrada aos soclos 
da "Cultura", sendo porlsso, ln
transferlve!s, os convites Q.Uê es.
tão sendo dlstribuldos r 

A "Cultura" vive Principalmen
te dos seus associados. não sendo 
justo que estes tentem burlar a 
sua accão, enfraquecendo as 
suas posslbllldades de poder of
ferccer-Jhes. de vez em auando. 
as verdadeiras notabllldades mu
sicaes. 

A dlrectoria ro~ta á.auellea aue 
por ventura ainda não tenham 
recebido os seus in~tressos-convl· 

Faz annos, hoje, a senhorinha 
Maria Rita Loureiro Leal, filha 
do snr. Amaro dos Santos Leal, 
commerclante nesta capital. 

.LA. "\,A.U .1-' !U.Io .H""4lU\;i~ U 44'-'.l. '-'" .1. -u .. l.\,;--u.v, 

hoje, um almoço. 
O homenageado é elemento de 

conceito em nossos clrculos com-
merciaes. · 

o REGRESSO Á METRO· IMPOSTO DE RENDA 
POLE DO PAíS, DO 
MINISTRO PLENIPOTEN
CIARIO DA C H I NA 

Depois de curta. demoro. nesta 
capital, regressou, hontem, para 
o Rio de Janeiro .o dr. Samuol 
Sun~ Young, enviado cxtraordl
narlo e minh;tro plcnlpotcnclarlo 
da Republica da China. no Bra
sil. 

O lllustre Ulular velo o Reei· 
fe em visita de caracter ofCiclal. 
ao snr. Camucé Gran1n. consul 
da China, o iis autoridades do 
Estado. 

Durante a sua pcrmanencio. 
nesta cidade, foram-lhe presta
das as honras pt·otocollarcs de
vidas ao seu cargo. 

Acompanhado do snr. Camucé 
Granja, o dr. Sung Young esteve 
no palnclo do governo, em !si
ta ao chefe do executivo esta
dual. 

O Snt'. Andrade Bezerra. gover
nado& Interino do Estado. retri
buiu a. visita, em companhia de 
sua casa civil e militar. 

O embarque do ministro chi
nês verificou-se ás 10 horas. a 
bordo do "f. lcrhland Princesa", 
flstando presentes ao caes altas 
autoridades federaes e estaduae9 
e membros do. colonla chinesa. 

- Em nome do ministro Sa
muel Sung Young, visitou-nos 
hontem o snr. Camucé Gran1a. 
consul da China em Pernam
buco .. 

tes o obsequio de dlri!l"lr-se á. "A 
Optlea Universal". á. rua Joilo 
Pcssôa 237, onde elles se acham 
á sua disposicão. 

Nesse mesmo local, continuam 
abertas as lnscrlpcões para os 
novo~ soolos. Independentemente 
de ioia de entrada c a razão do 
cinco mil réis mensaes. Aauelles 
auo se lncreverem ainda ho1c. te
rão direito ã entrada para o 
concerto de Frledman. 

O recital terá. Inicio ás 9 ho
ras da noite. m piano cedido 
pela snra. Vera Presa. a cu1u 
gentileza rende a Sociedade de 
Cultura Musical. publicamente. o 
seu agradecimento." 

A Secção do Imposto do Ren
da 11stá tornando publico qu~ no 
dia 30 do mês corrente termi· 
nará o prazo para a apres nta• 
çii.o llo declarações para paga.• 
mento, sem multa, do Imposto 
devido no exerclclo conentc e 
entrega de informações sobre 
rendimentos pagos no anl'\o de 
1935. 

As sociedades em nome colle-o 
ctlvo, do capital 6 Jndustrla o 
em commnndlta o as fh·mas ln
dlviduo.os, cujo capital uxccder 
do G0:000$00(), ou r.•1jas wnd•s 
morcantle \1 ror..,;ta 
derem de 300:000SOOO, 
dndes anonymo.s !-O 
responsabilidade llmlta:u ... 
pagar o imposto Jl'>IO lucro llqut• 
do. 

As sociedades e.nonym'ls t:' M 
por quotas de responsabllidndo 
limitada devem instruir suas de
cla.rações com o balanço ncer
rado até o dia 30 do corrente. 
As que encerrarem o balança 
naquella data pederão requerer a. 
prot·ogaçã.o do prazo por :lO dias, 

As firmas lndlvlduaes e as so
ciedades commorclaca e lndus
trlacs obrigadas ao pa~amento 
do imposto pelo lucro liquida 
Instruirão suas deolaraçõel! com 
o balanço quo untcceder o dia 
30 de junho. 

Os balanços devem ser ass!g• 
nados por perito-contador, con• 
tador ou guarda-livros devida. 
mente reglstado na Suporinten• 
dcncla do Ensino Commercial, 
cex-vb do dlspo!!to no art. 1.0 do 
decreto n.• 21.033, de S de !eve
relt·o de 1932. 

São passlvels do Imposto de 
renda os juros de deposites c!a 
Caixa Economlca c de Apolicea 
e os vencimentos do todos os 
s rvldorcs da magistratura da 
União, dos Estados, do '!'culto
rio do Acre e do funccionallsmo 
publico dos Esl:.i.dos e dos mu• 
L.lciplos. 

Os rendimentos provenientes 
de alugueres do lmomveis estão 
I'Ujcltos, unicamente, ao !mpos• 
to compll'm ntar progressivo. 

A Secção do Impo!lto de H.en• 
cln, que funcclona no 1.• andar 
do predio da Dclel!"acla Fiscal õo 
T:r.esouro Nacional, prestarâ aos 
Interessados qua<'ll<;uer informa· 
çõcs, pessoalmente ou pelo tele· 
phono n.• 9<183. 

CutUCA ~EDIC9 Cl:lJlbiC DE ANUS E RETO 

DR. JOSt CALDAS 
Com 23 annos de pratica nos hospltaes do Rio e São Paulo 
'l'ratamento da prisão de ventre funcional, por pro

cesso simples. 
Oura ctas hemorroictas sem operaçlto. Uura ctas ttstu

tas ano-ntaís e ctos estreHamentos cto reto 
Tratamento ct'otettco-mecttcamentoso ctas cttspepstas ( md 

• dioestdo l. permentattvas e putroJatwas ( col1cas, d!arnJas, 
oa::es, ctCJCÇÕC8 putrtctas) 

ONDOTERAPlA - ONDAS UL'rUA VURTAS 
no tratamento abortivo dos abcessos ano retals, nos fu
runculos da margem do anus, nas retltes. nas colltes. slg
moidltes, crlpltltes. Apendicite cronlca. Coleclstltes (vias 

--- blllarea, etc>. --
Elctro coagulação dos tumores malignos. 

OONSUL'l'URJO: 
EDlb'lOJU DO JORNAL DU OUMMJ!JROJO 

RUA DU IMPERADOR, 316 
FUNI!J: 67fJ4 - Salas 1-2-3 e 4 

Horarlo d:ls 9 ás 11 e das 14 ás 18 horas 
AOS SABBADOS, ATl!: AS 16 HORAS 

Residcnota: RUA BARROS BOBRRINUU, 458-Ji'onc : 1!488 

ESCRIP ORlO COMMERCIAL, OS AS CO S 8 
JO SORTEIO SE PROCEDERÃA27DEJUN OPROXIMO 
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todas ns almas sedentas de l ul!i 

IRMAOS BRASILEIROS I ! o consolação! Amai a Deus aci-
m a do todas as coisas o o.pro

A verdade entrou em nosso :dmai o vosao pucaro por Inter
planeta com a cspad:.. !ulguran- mecllo de Jesus, lembrando-vos 
1e da Justiça l da1:1 palavras de vida quo I!Jlle 

I!J n a da occulto, permanecerá soube exprlmh·! Quando duns ou 
n o a lto ! Os trabalhadores da lrês pessôas, em meu nome x·c
ulllma hora são obrigados por unirem-se, ahl me encontrarei. 
convicção, a espalhar convites Quo mais desejais almas Indo
para tomarem parte no festim lonles ? Oral a Jesus e Ellc. ao
nupcia l, todos quanto quiserem, mente Elle vos dará. a aguo. pl1 ... 
fil hos e residentes desta. formo- ra encher o vosso pucaro, que 
sa nação!! O Mestre disse n fio a ceará. já.mais se souber
Graças te r endo oh Pai, por oc- dos fazer o uso a que se des
oultares o segredo aos sabios, e Una neste mundo de bellozaa 
prudentes, 1·avelan do aos humll· lndoflnldaa, por falta do amôr 
d es o pequen os. Matheus XI-25. ospll'ltual, que precisa ser mo-

A verdade, é Jesus Christo, ticulosamente cultivado! Dcu13 
que os nossos olhos carna.es é o Senhor absoluto de todas as 
n ão são dignos de contemplar, coh;as e pnra detendet· a palrlà. 
tamanha magnl!lcencla e admi- o a famllla t emos Jesus Cbrls
ravol esplendor ! lo que se acha presente na so-

0 seu esp!rlto p.erfeltlsslmo ciedade. Quet· queiram quet• não 
Irradia-se em ondas de luz a to- queiram. Recolhendo as ovelhas 
dos, convidando a um entendi- desgarradas quo se encontram 
m onto espiritual, e muitos se na penitenciaria pat·a no ailen
conaervam mudos e surdos. A elo r eceberem· o perdão pelo ar
voz supt•ema do Pastor que fa- repencllmento, porque se esquo
la no silencio como o m urmul'i- ceram e não f!c importat·am (lo 
nho das ag\laB a bater nae cas· j aprender que o corpo deve os
catas, melanohollcamente!! A lar sujeito ao espirlto, e po'r 
Justiça está se fazendo pelos en- Isto os corpos o~tão soffrondo 
ca t'1'egados deslgnadns ])ara dírl- ~ para o e espiritos trlumpbíl.rem 
girem e. nação. A paz ao há e reunirem-se ao untco Pastor 
de f azer por <lect·eto de JestHl quo é Jesus Christo! E vamos 
recebendo cada •!m de acôrdo para a f~·ente. Multas colsalf vos 
r.om () m erlto adqull'ldo. serão declaradas para vossa sal-

- E a i daquelles quo obstina- va.ção e gloria de Deus. Trab -
d a.montc quiserem se oppôr nos lhadora da ultima hora. - Mo... 
ensinos espalhados desde os riR A. SUva. 

s 
THE GREAT WESTERN OF BRASIL RAILWAY 

COMPANY LIMITED 
lnquerito Administrativo 

EDI TAL 
P elo presente, faço saber a GlllNESIO DOS SANTOS BA

RA'ONA, off lcial de 4.• classe, que por portaria de 20 elo maio 
de 1936, do dr. superintendente, foi lnstam·ado Inquerlt.o Adml
nlstr·atlvo a que deve responder por ter incorrido na fo.lta grave 
- abandono de emprego - previata no artigo 58 do decreto n.• 
20 .465, alterado pelo de ns.• 21 .081, de 24- 2-1932 devendo com
par ecer perante a Commlssão de Inquerito, na sal~ das Constl·uc
ções, s ituada no edificlo do Escrlptorlo Central desta Companhia 
á r ua Barão do Trlumpho n.• 328, Recife, a fim de assistir a todo~ 
os termos do dito lnquerlto, pelo que o chamo e oito para dentro 
do prazo de 30 dias, contados desta data, podar se defender, sob 
pena de revelia. 

E, para que chegue ao seu conhecimento, mandei publicar 
este edital no J ORNAL DO COMMERCIO e no "Diario da 
Ma nhã" . 

Recife, 5 do junho de 1936 . 
JOSE DE AZEVEDO MAOHADO 

Sec.ret a rlo da Oommlssão de Inquerlto Administrativo 

Walssman & Gimelfarb, firmo. 
estabelecida á rua de Sii.o Jor
ge n .• 1!53, nesta capllal, com
municam a quem Interessar 
possa, que o snr. Henrique Pol· 
man deixou de ser gerente da 
fabrica de balas Hollandesa. FI
can do assim nulla a procuração 
passada pelo tabelllõ.o Interino 
Nemeslo Dlogen es, na. Bahia, c 
reglt~tada ás f ls . 103 e 104 llvro 
3.•, termo 58, do reglslo publico 
do commerclo, em Pernambuco. 

Recife, 3 de junh o de 1936. 

p. p. Welssman & Gtmolfal·b : 

. . 

David Feldman 

De acõrdo com o § un!co do 
artigo 9.• dos Estatutos. só po
derão tomar po.rto na l'eferldn 
Assemblela aquolles que d posl
tarem suas acções na aéde so
cial até, pelo menos, tres cllas 
antas da. reunião. 

Recife, 80 de maio de 1986. 

Industrla e Commercio Mh·an
da Sousa. S . A. 

J . w. Ayres 
Presidente 

Oarlos von den Stelncn 
Secretario 

Arthur Gomes Teixeira 
Gerente 

Nesta data retirou-se da ucASA DAS 

PLACAS", á praça do Carmo n.o 129, desta 

cidade, o operaria DARIO FRANCISCO 

DUARTE. 
(7 .5!54) 

CLUBE 

Assembleia Geral Extraordinaria 
1.• OONVOOACAO 

São convidados os snrs . soclos fundadores, subscrlptores e 
ectlvos, a comparecer á Assemblela. Geral Extraordlnorla. que 
!eallzará. no di..tt 7 do corrente, domingo, pelas 9 horas da ma
a, n~ qual aorao tratados assumptoa referentes á finnnças o 

t craçao dos estatut os. 

Recife , 3 de junho do 1986 , 

AntonJo Gaspar Lages - P1·esidente 

Antonio E duardo Simões - Secretario 

(7 .563) 

REGI O CONSOLA TO D'ITALIA 

(7.585) 
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ARIO DA 
ASSAU A 

do J~o. 

COMME~ «A NAÇÃO» FRISA QUE A OBRA ARTISTICA DO TEMPO 
·q DOMINIO BATAVO, NAS~A~.A LEVOU PARA A EUROPA, 

·lDENDO PARTE DEllA PELA SOMMA DE 200.000 FRS . 
• 

! VS!OS: 11 nour..., 
'S op suoJJquE 
zat. vwn 'UJii Z 
Jllcl 'SOJJ 1' 

VIRIA TO CORREIA: " ASSAU É BRASILEIRO, PORQUE TUDO 
PELA GRANDEZA, CIVILIZAÇÃO E DIGNIFICAÇÃO DO BRASIL" 

o11.ou na · 
UPOl Jr 

'• 

RIO, 6 - A ;N, ç 1J (!Chn não 
sct· de Oijtranhar quo npparcça 
nos jornaes ste annuncío: 

"PrêCisar o de um hl toriauor 
do merltos comprovadoll e habi
lidade rt defender o prlncipc de 
Nassau". 

a Bahia. não poder! assistir a. 
olles, sem recordar a invasão 
hollandosa, cbeta de sangue, com 
o celebre bombardeio do São 
Salvador o outros tremendos rc
vc:t:es que sof!rcu po1· occaslão 
da tomai1a do seu terrttorio. 

Refl't"C"'SC depois, a vnl'los tte
chos da obra d-o Paulo Sctubal, NAS~AU li: BRASILEIRO ... 
sobro ó pl'incipo hollandês, para 
dcmomltt·ar quo n. obm nrtlsllca RIO, 6 - O eseriptor Vlrlat.o 
que t·epu·.cou entre nó , Nnssau Correia defendo as commemor • 
levou-a para a Europn, vcndcn-1 roes a Maut·lcio do Nassau, o 
do par dl'lla pela r pcll vol lll'tlgo usslgnado, no Jornal do 
somma. de 200.000 francos, o Urac;ll. 
que os dCt~enhos do Post, ortcru- Conclue afflrmando que N -
cldos rlelo prlncipc a IJuls ·rv, suu não 6 hollandês, porque nló 
este nndou-os colloc t' no estava denh·o do csplrltó hol
Louvró. landês da. sun época. Tanto a-

A N~<;iio r . umo n lmprcs.,ii.o .sim qu a Hollanda. o dc~:~prc
que Nassou trotl.'o tios arli tas, zou. 
como ~ que trouxe dos sai.Jloa, Frisa o artlcullsla: 
explor~ndo-Jhes o talento como "Nassau é brasileiro, porque 
vinha •xplprar o I~rasll. Iludo fez pela grandeza, clv iza-

, 

çiio c dignificação do Brll.lill" _ 
A B N.t\0 1'0 EUA l~~ -
QUE R i\ lNVA ',O llOL- N1\0 V.t MOTIVOS PARA TA-

I~NDE.JA MANHA OELEUI\IA 

RIO, 6 Numo. entrevi ta 
concedi·da á. Gar.l't do Notlcl , 
o proíe11sor Jo·o 13upt1Bta d!l 
Mello e Sou;,~a focaliza um dos 
aspectos mal!:! dl•plonweis dos 
festejos projectados a Mauricio 
de Nassau, sob o ponto de vista 
interestadual, cNto como ó quo 

niO, 6 - O snr. José Maria 
Bcllo, ouvido aobr 1 as comm -
morações a Mauricio de Nassau, 
externou sua opinino de quo se 
devo comm morar, notadamente, 
a. obro. cultural do prlnclpo hol
landês, não encontrando motivos 
para a celeuma travada, actual
mentc, pela Imprensa. 

A PROPOSITO - O OAPITAO 
GWYER DE AZEVEDO DE

' FENDE OS PORTUGUE ES 

RIO, 6 - A proposlto d~ en
trevista do snr. Pedro Couto 
sobro as commemorações a 
Mauricio de NaslilaU, concluindo 
com a afflrmatlvá. de que os por-

j 
tugucses, por quem brasilei
ros têm sympathla e~aggerada, 

, nem ,empre, lnfellzm~ntc, sa-

l 
bem retribui-la, o capltao Gwyer 
de Azevedo, om carla aos jor
naos, narra. o seguinte: 

1 Quando foi exllado para Bu
enos Aires, procurou, baldada
mente, collocação. Lembrou-se 
porlsso, de que Unha. alguns pa
rentes em Portugal, aos quaes 
escreveu perguntando como se~ 
ria. recebido. A r 11J>osta velo 
lmmediatamente: "Somos po
bres, mas, do nosso pão tereis o 
melhor qulnão". 

O capitão Gwyer hletorla, dtl
pois, a sua pormanencl em Por
tugal, f'' ' lhe nasceu um fllho. 

O medico quo assisti .t sua ca
posa, durante 15 horas successl
vas, abordado sobre a conta, 
rcspc ~ '11: "1-" no que o ~e
nhor possa pagar-me, não lhe 
cobrarei um· tostão, pois, além 
de exilado, o senhor é brasi
leiro". 

Quando pensou em regressar 
ao Brasil, um advogado portu
guês, com quem trabalhava, 
ponderou-lhe: "A situação po
llllca do Brasil ainda está multo 
confUsa, amigo. Fique por aqui 
mais algum tempo, pois nada 
lhe faltará". 

Concluo o capitão Gwyor: 
''Entretanto, para morar nu

ma casa de 300$000, aqui, foi 
preciso quo um português es
ct·ovcsáo ao proprletarlo brasi
leiro, uina garantia dos alugue
res". ' 
FAVORAVEI PER ONALI-

DADE DE NAS AU 

PORTO ALEGRE, 6 - Conti
nua em foco o caso das projec· 
tadas ' homenagens a Mauricio 
do Nassau. 

O snr. Raul Pllla, ouvido a 
respeito, disse: 

"Essas celebrações não podem 
!erlt• os nossos sentimentos na
elonaes, porque, embora muito 
deva a Portugal, o Brasil é al
guma coisa mala do que um 
simples ;prolongamento da Lusl
tanla". 

O deputado Coelho de Sousa 
teve estas palavras: 

"Deve-se mais a Nassau do 
que a. meia duzla. de vlco-rels 
mazorros". 

O esl:riptor Augusto Mayer de
clarou: "Encarar as commemo
rações projoctadas como simples 
homenagens a Nassau, á perso
nalidade singular daquelle cons
tructor e civilizador, é justo. 
Penso :mesfl!o que devemos tra
tar Q tldalgo hollandês, outrora 
simples lntrusp, com a prover
bial fldalgull!- brasileira". 

,, 

FOOT-BALL 
(CONTINUAOAO DA 11.• PAG.) 

ASSOOIA(l O DOS CHRONIS
TAS DE. PORTIVOS DE 

Um servi[!o 
do compro 
de mf'lhora 
procure a 
acha so 
fornecido 

CMl'esM 
Nautlco, 6x1 
quad1·os: Nn 
1:0. 3xl. 

Antonio 
dros: N aut 
•1xl. 2os. qu 
Ame-r ort, x 



TENOBIÓ n.• lOS - Tel. n .• 9211 

abldaa estrangelraa, mais afamada 
eok & O.•, Relms; vinho do Porto e 

Mackle Todd O. •, vinhos de Bhe-
n & Haa1, Wlsbaden; Ohampagne aUe
er, EltvUle; vinhos de Bordeaux e cog-

Flls, Bordeaux; Ucores e Genebra Fo
: Whlsky, Gold Label e Dlmple cot, 
Lt., Gln, Old Ton e "D.ry'',Booths Dls 
~ja "Gulnneu Stout"; chá, O range La.
fajesty's Blend, Bldgway• Ltd. 

(1.543) 

STHMA 
e poderoso agente cura· 
desta molestia é o 

I>MBETOL 
mparavel medicamento para 
maticos, além da medicação 

os princípios activos da co
brasileira, a TROMBETA in-
nte como elficaz na cura dtJ 

sendo molestia nervosa, é 
ROMBETOL, unico medi
o allivio e cura aos as-

DAS AS PHARMACIAS 
ROGARIAS 

(8.480) 

..,u. duhno pera 6 ••,....lno !"JUCIDAQI, A pro. 
ASTROS que ,....,.. o lUA vida. A AaTBOLOGIA 
BycmADI, Orien~ando-me pela doia elo MCirMnlo 

caroioho do nnl.odetra ventura. En•,.- 800 reb 

GI\A11S •o MOUDO DA PO&'J'YI'!A•. - Mn 
~ Colxa Poolal 3707.- s.w P41JLO. car.o). 

:oM A CURA PROMPTA E 
INSTIPAÇÃO, TOSSE, ETC. 
te todo1, que tenho usado, e com o m -
t1 poderoso PEITORAL DE ANGICO 
pelo habll pharmaceutlco dr. Domin
a constipações, tosses, etc., e por estar 

t tão prompta por este effleaz remedlo, 
o e asslgno. - Pelotas. - Tnrqulclo 

.o Peitoral de Angico Pelotense 
1» cidadão José F. P. da Silva 
Ira da Silva attesta que soffrendo de 
• tosse pertinaz, que me impedia multas 
do maravilhoso PEITORAL DE ANGI

ado pelo lllustre pharmaeeutlco dr. Do
cando completamente curado com o uso 

o o presente . - Pelotas. - José Fer

ldos. - Dr. E. L. Ferreira de Araujo. 

1, DE 36 DE MARÇO DE 1900 

Pela sua alta concentração, bastam poucat 
dóses do PEITORAL. A~LINA para 
curar promptamen e CÍ TOSSE, qualquer 
que seja a sua origem. O que ha de 
melhor em calmantes, expectorantes • 
desinfectantes, 'estd reunido no PEITORAL 
AKLINA. E;s porque este producto goxa 

1da confiança dos medicos. 

'f'ARA TOSSES E BRONCHITES. 

DEP., ARAUJO FREITAS•& C. 
.f 

OU R I V E S 8·8' - R I O ...... ,... 

dtU:me~ -p-al-ã: entregar -a<J -P 
pl'iedade e eu lhe disse que 
o faria no fim do anno, lnd 
nlzado das bem feitorias. 

Há uns 15 dias, appareceu 
em casa o anr. Sergio 'de 

AV 
Á COLONIA PORTU 

As Assocla!<Õel Portugue 
abaixo asslgnados, têm a h 
suas famlllas e 01 pot·tugues 
sletlrem á. commemoração do 
em homenagem a Camões, 
tuguês de Lelture.s, pelas 20 
enr. consul de Portugal, sen 
!ano Vaz da Serra Reborctão 
conferencia "A realidade po 

Recife, 6 da junho de 1 

Pela Tuna 

THE ~ 

Pelo presente, faço sabe 

----------------------------1 RA'ONA, offlclal de • ·· class 
de 1936, do dr. superlntende 

s A 
Sincera homenagem a 
Miguel Couto, pelo se
gundo anniversario, hoje, 

de sua subida astml · 

Voaste para o Alto, a chama
do de Jesus, a fim de cxpargh· 
maior 11omma de lw f>Obt·c o 
nosso caro Brasil ! Tu llabc~. 
como ru sei quo é elle o •sco
Jhldo do S nhor, para fot·mur o. 
lere ira geração. E é por Isto 
quo tu sempre pregaste a neces
surla educação espll'ilunl, pnm 
recebermos, com amôr, o Ml's
lre Divino. - Mnrh\ Augustu, 
Interprete. 

IltMAOS BRA ' lL~lltOS ! ! 

A verdade entrou em nosso 
planeta com a espad:J. fulguran
te da Justiça ! 

E nada occulto, permanecerá 
no nlto ! Os trabalhudoret~ da 
ultima hora são obrigados por 
convicção, a espalhar convites 
pat•a tomarem parto no festim 
nupcial, todos quanto quiserem. 
filhos c residentes desta formo
sa nação!! O Mestre disso 
Gmças te rendo oh Pai, por oc
cultat·es o segredo aos tmbios, o 
prudentes, r velando aos humll· 
des c pequenos. Matheus XI-25. 

A verdade, é Jesu11 Chrlsto, 
quo os nossos olhos carnael! 
não siio dignos de contemplur, 
tamanha magnlficencla c adml
t·a.vel caplendor ! 

O seu esplrlto per! ltlsslmo 
Irradia-se em ondas de luz a to· 
dos, convidando a um entendi
mento espiritual, c muitos se 
conservam mudos o surdos. A 
voz suprema do Pastor que fa
la no silencio como o murmuri
nho das aguas a bater nas cas
catas, melanchollcamente!! A 
Justiça está. se fazendo pelos cn

primitivos tempos e CDI~tuJ011•1 nletre.tlvo a que deve reepon 
com claridade pelos tra,balha.dcíll l _ abandono de emprego -
rea da ultima turma. 
dcs c pequenos, sem preparo 20.465, alterado pelo de na.• 
lllcrntura, (rico, no planeta parecer pen.nte a Commlssão 
tudado), sujeitos a critica ções, situada no edlflclo do 
zombaria dos sabios e lctroa.d á rue. Barão do Trlumpho n . • 
Mas, l'ccebedotes do 
divino, clles não recuam ante os termos do dito lnquerlto, 
Investidas, porque o premio do prazo de 30 dias, contado 
Senhor é certo e a pena de revelia. 
dos homens, E, para que chegue ao 

.Jesus cumpriu os e te edital no JORNAL D 
tos do Pai Ceies tia Manhã". 
com a suo. palavra 
monloaa e cnerglca, para 
comprehendldo. pelos falsos 
phctus pt·csentes e fulut·os. 

Muitos ainda campeiam llv 

Recite, l'i de junho de 193 

JOS:f: 
Secretario da Con 

mente aproveitando 0..~!!~!.1'1~----------Divlno Nazareno para 
cil, upanhar brazns para 
sardinhas! A agua da 
ctcrnu. jona como sempre 
todas as ulmas sedentas de 
o consolação! A mui a Deus 
mo. uo touas as coisas e 
xlmul o vosso Jlucaro por 
medio de JesUl!, nl's>nrtn-·vn•-
Cht! palavras de vida que 
soube ·prlmh·! Quando duas 
ltés pesl!ôas, em meu nome 
unlt·em-se, nhl mo encontrarei 
l~uc mais dcsejaitl a lmas Indo
lentes? Oral a Jesus e Elle, so
mente Ello vos durá a agua pa
ra encher o vosso pucaro, que 
não seccará jámals se souber
d s !azer o UllO a que se des
Una neste mundo de bellezas 
Indefinidas, por falta do amõr 

pirltuol, que precisa ser me-
ticulosamente cultivado! Deus 
é o Senhor absoluto de todas as 
col~ns e para defender a. patrla 
c a íamilla t mos Jesus Chrls
to quo se acha. presente na. so
ciedade. Quer queiram quer nã o 
queiram. Recolhendo as ov lhas 
dc,;gurrudas que se encontram 
na ponltenclar;st para no silen
cio .receberem o pordiio pelo ar
rependimento, porque esque
ceram c não se importaram de 
aprender quo o corpo deve es
tar sujeito no esplrlto, e por 
isto os corpos estão soffrendo 

Neata data re 

PLACAS", á praça 

cidade, o operan1 

DUARTE. 

Cruzada de Educador 
Catholicas 

AO EXTBA.ORDIN ABI 

Para cffelto do eleição, de 
rAo reunir-se, em assomblela 
ral, as soclas desta Cruzada, 

~nrrP rlnR dP••~na,do••~~~a-•~~na~.nJI~MmmdUu~~un~nluu~~~~~-ruwu~~~-JD~d&~ 



Os tempos modernos (da 
United Artists) 

l>l'Oprloe prt>eidPnles das empre
aas, avidos de dinheiro. 

lll pena que cata secção não 
nos pcrmllta desenvolver, á vo -
tado, toda a nossa opinião so
bl'O Os t mpoa modernos, mas, 
provavelmente, voltaremos a es-

Em Tempo :1\lodernos, Cha- tuda1· mais pQrmcnorizadamcnte 
plln crltlct~., lmpiedoeamentc, ll n. obra de Ch!ll'les Chaplln. Em 
mecanização total do mundo, em- eynthe~e. eeae portento da cinc
quanto Carlltos continua o rues- m tographia é uma critica for
mo lmmutavcl o eterno. Asslstln- tlsalma. á burgue1la., á machina, 
do-se a essa obra do maior ge- no capitalismo, á lnconsciencla 
nlo do scculo, de folego, sem uma do proletariado, et . Do ponto de 
observação 1\ttonta, poder-ec-á vista poetlco, embora c!!.ta ]\el
conclulr por u ma tendencla ea- llcula nja. tn!erlop a Llizea da 
querdlsta no fJim. Logo ,porém, Cidade, nada. dcsmerccé do pu
quo 11 analyscm melhor as atl- bllco. O tempos modernos tem 
tudes do Homem Chapllnlano, sequenclae belliaslmaa. A da m or· 
veremoa, slmp~esmonte, que Car- te do eem t abalho ó a.dmlravol. 
lltos continua a Ignorar que é E, emquanto operarias subia
um homem perdido no mundo, vados fogem das balas da poli· 
Inconsciente da sua fuga, que só ela em dlreCQão ao caca, um na
quem possa ))enetrar no cmnra- vio fogo do porto paro. o mar. Os 
nhado do telTeno phllosophico é op r~trlos corriam para !le safar 
que chegará a comprohendê-la. do perigo c o navio arribado no 
Os tempos modernos é rico do abrigo do porto avançava para 
humanidade, de ,poesia., apesar um mar talvez tempestuoso. Isto 
de ter Imagens, eymboloa, com- ó um paradoxo, 100% poetlco, 
parações, etc. ,emtlm satyras ter- quo julgamo ter descoberto m 
rlvels á clvlllzo.ç o technlca doo Modern Tlmee. 
E.E.U.U . Lorro no primeiro O fll.m, como se sabe, é mudo 
symbolo, dos <'m·nclros em fila fi oo eeua tttutos escrlptos e, apc
e dos operarloa saindo do Ule· ear de dcsncccssarios, são lnt I· 
m ay, podemO!$ ~tcbar um duplo ro.mcnto lno:tfenslvos e belllil!sl· 
sentido, all6.s, ao nosso v r, um moa. Voja-se, por exemplo, 
tntogrnnto do outro : 1.•) que ee aquellc: cE o tempo passa ta
homens explorados pelo caplta- z ndo cair a tardo) . cou.. Cora
llsmo são como os Infelizes car- gem! Nunca csmDl·cça. Have· 
neh·oa tosquiados pela ganancia mos de venceu. Cbaplin não 
do _llomem. 2.•) Que a massa ope- poupou a sua. cinta de crillcar 
ra.rfa- · tií.o ln-onecfenté a Inca- o inema falado, pot1, a n-o ser 
paz de qualquer rcacção como quando elle canta, em nenhuma 
um rebanho quo segue, por um das acenas htí. um personag m 

amlnho, só porque nada lmpe- que f te. Siio sempre machl-
de de proscgulr. no.s: o disco, o. televisão o o rtt-

0 proprlo Chaplln, mais ndc· dlo. O motivo musical de Os 
an , prova !llla Jnconsci nela trmpos modemos 6 stupcndo. 
do ~l~tariado na aoqucnclo. da Nunca a musico. esteve tão bem 
reabertura áa fundição. Milhares harmonh:Q.da com a Imagem cf
de homens apparccem em busca nemo.tographlca, A mualoa é o 
do trabalho e o proprlo Homem complemento que podemoe dtzer 

hapllnlano, _num IODI:'·Sbot for- integrante da palavra muda do 
mi4 l. corre p rn a fabrica, Cinema: a mlmlco.. Do ponto de 
co · no J nr,",Rbot-fru ln, cntr vista phllosophlco, opportuno.
os parnllcl s da estrada de ter- tn!'ntc, como .ió. dissemos, voha
ro parece nvançar para o Infl- remos a tratar. do Carlltos, em 
nlto. Nem todos os homens con· t•cfcrencla ao Homem Chapllnla
lle m trabalho 03 pouco3 que I no, cuja o.:..:lstenola multa gente 
o conseguem, mesmo antes da «bôa nega. 
fundição começar n funcclonar, I otnção - 10 pontos (oxêep-
declara.m-se em greve. olonai). - A. B. 

Do Departamento da 4.• Rtl· 
gliío do Inetltuto de Aposentado· 
ria e Peneõca dos Comme1·ci rlou 
recebemos a seguinte nota: 

"O dlrector do Departamento 
da 4.• Reglíi.o do Instituto d 
Aposentadoria o Pensõe1 dos 
Commerciarloa. devidamente au
torizado pelo enr. Presidente dn 
meamo Instituto. to1·na publico 
carecer de fundamento a noticia 
divulgada. a. respeito do um sup
poato desfalque ne1te Inatltuto. 
no Rio de Janeiro. nlo 1endo 
exacto ter o aeu presidente apre
sentado queixa crime ou sollcl· 
tado abertura de lnauerlto sobre 
lrreln!larldade,. de terceiros. o 
que não se pode admlttlr. em ll.b·l 
soluto, vieto a arrccadacão na
quella capital ser feita 'POr Inter· 
modlo de syndlcatos e banco• e 
da Caixa Economlca.". 

TrabaJhos grapbicos 

As offlclna• gra phJcaa do 
JOR NAL DO 00:1\IMERClO ~s 
t o aptas a executar, com per· 
feição, quaesquer 11erviço1 con. 
eernent011 ê ane. 

t llm a ser tocado, hoje, neate ci· 
nem a. 

Nelson Eddy o Jt>ttnncttc M:ac 
Donald em Oh! M rlett , pclll· 
cuJa da Metro. 

Está no cartaz do Glorln. o 
cellulolde do. Columbla, Acontt· 
ccn naquella nolté, com ClarJr 
Gable. 

ENORUZlLHAJ>A 

Clark Gable e Constance l.len• 
nett catarão, hoje, na. tela des· 
to cinema como lnt rpratea J'3 
Tudo pod acont r, dll. (ioluru
bln. 

~ . 

• pt'oprla rnuso. não ao enten
de • à. .ai me ma. Quer trabv.lho 
e, para consegui-lo, :Carla os 
maiores desatinos. Mas, quando 
o consegue, declara-se em grcvP ! 
A mana · In onetante, vuluvPI, 
e s · d lxa levat· como pacific'os 
rel:m 1\os, embora s parrqa, pc
l ll.l!.,flJ"R!I atitudes bcnnntea, com 

I Apl' s nta, hoje, Gary Coop~r 
PARQ E o Ann Stcn em Nolte nupclnl, 

producçiio da. Unlted. 

Urnl\ • mnnud m disparada . . . 

~orn levad , hoje, â teln do 
J•;•rclne, pela ultima vez, a pro 
dtteçao llllmcro 5, de Charll Chn
p lln, T~:npon Mod<'rnos. 

MODERNO 

Ar r,..sC'n ttl , hOJC, Dick P owt'll 
e Ann Dvornclt nn revletn du 
F v. · Mil VP:r. r. obrigado . 

SANTO AMARO 

' E:chlhlrá , hoje, C::tll<>nh•, r e\l'S· 
ta dn. Metro, com Dolot'lil ucl 
Rio, o Hom<>n mu. Clt 1 os, com 
l<.en Maynard. 

SAO I GUm, 

O Si\ o Mign~> l pr·o~t .. , nn~nu . 

wplin t•ldlculariza a machl 
r~a de uma. m:1neha desassombra
da, pois nunca tivemos uma vi
• . 9. ã.o .nllldn. do op rnt•J:ui tra
ga_fA9 pela m ech\na. como na ace
na 6m qu ·o mecanlco !!co. pre
lO ntre cal r tas. To.mbcm a 
11~uericla do comedor automntl
co ' é uma aatyra tremendá con
tr a- mania. d ~provtl tamento 
do maior numero de horas pn.ro. 
o trabalho, como n. mania do. vc-

para hoj r , A marcha do ccu-
fl.OY, L tos, com Franchot Tono. 

E stá proi)'rammada, para hoJe, 
neste cinema, a cinto. A prlmt>.· 

t1r1 em rarls, com Mary Ellilt 
o Tulllo Càrnlsnatl. 

FOLYTHE. MA locld de. ludustrlctl p:l.rn o maior 
lucrd'. Q r\lo mnlor é o pro- · 
çreaso, nutis meaqulnhn é o. si- JCxhlblra, hoje, Nolh"'l c rlo-
tuaçlio do homem dcantc dn. ma- ra::, produc\;flO nnclonol. 

fl rmit!th' (111 <1 os operarias nilo • ' 
chintl. A proprin tclovlsii.o vem I IDJo'AL 

am •. .vigiados somente peloJ A lflgii\o dn!! abnrr;ndaH, c:om 
fr torcs e, syn, tnmbcm pelos Jonh Boles c Lorclta Young é o 

CASA AM.ARELLA 

Cadetes do ar, da Metro, com 
Wallacc Bcery c Ft·anchot Tono. 

Continua com anlmnção o 
concurso dt> bollczn. que o Cln~ 
OaHt\ Ama.rl'lla promov,.. para llo
l(lnnlr.nr o noite de Sli.o João, 
nnquelle suburbio . 

Estão sendo votadas varle.s 
senhorlnho ~. despertando o con
Olll'SO lntf'rosse ent re os mora
dor!!!! do bairro. 

COOPERA'fiV 

SUMO DOS 

RIOS DESTA 

Effecluar-se-á. 
hot·aa, no. Sec1·e 
tura, Industrla 
lnstallacão da. 
Consumo do 
na.l·Coopera tlvo 
e Operarias nos 



VI.t;Kt;IO - Dcjgo, 14 de JUnho de 19Jtt 

li 
ia .. 

" • 

'ENSE 

l 
ado com doi 
, assim attes 
ra. 
1Chlte asthma 
o PEITORAl 
~ por verdad 
SUva :Pereira 

I 

rl de Angi 
t, pertina~ 

muito tempo 
aos recurso_! 

I PEITO~AI 
;o a segulnt1 

DLOTENSE 

~ ele ArauJo 

1906 

RA 

:. 

L 
·anda l enn
o- Do ... e rn 
eparttAo de 

---·····----..--.-... 
rtdu cluonlea., 

eyphWtlea., 
JM E M: -

Eczem.., tnceras, Manchas, Placas 
Flltulaa, Bheumatlllmo, etc. 

ELIXIR DE NOGUEIRA 
GRANDE DE PURATIVO DO SANGUE 

(2.1581) 
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1 AVISOS 
v 

~onstrucções Coml:,ogÓ 
A. O. COIMBRA & CIA., avisam aos seus ~mlgos 

fregueses que, com a chegada durantê fSte mês, da 
,ropa, do seu soclo snr . Amadeu de Oliveira Coimbra, 
!tendem recomeçar os seus serviços df construcçiSes 
l uelie typo, para o que, contam com o apolo de sua 

cta freguesia, relativamente aos trabalhos que vllo 
cetar, a partir do mês de j ulho proxlmo vindouro. 

Recife, 6 de ju:nho d e 1986 . 
(7.6158) 

EDUARDO SIMõES & CIA. 
t' 

Dmmunlcam a translerencla de seu escrlptorlo para a 
I' 

Avenida Rio Branco n.o 155, (terreo) 

TI GREAT WESTERN OF BRASIL RAILWAY 
COMP ANY LIMITED 

lnquerito Administrativo 

EDITAL 
~lo presente, faço 'saber a GENElSIO DOS SANTOS BA

R, ~A. official de 4.• classe, que por portaria de 20 de mato 
de ~6, do dr. superintendente, foi Instaurado Inquerito Admi
nil Uvo a que deve responder por ter Incorrido na falta ,grave 
- ~ndono de emprego - prevista no artigo 53 do decreto n.• 
20.p. alterado pelo de na.• 21.081, de 24-2-1932, devendo com
pa ~tr perante a Commissão de Inquerito, na sala das Construo.. 
çõ situada no edificio do Escriptorio Central desta Companhia, 
á Barão do Triumpho n. • 328, Recife, a fim de assistir a todos 
os J'tnos do dito lnquerito, pelo que o chamo e cito para dentro 
do ta.zo de 30 dias, contados desta data, poder se defender, sob 
pe de revelia. 

para que chegue ao seu conhecimento, mandei publicar 
es edital no JORNAL DO COMMERCIO e no "Diatio da 
M~ i". 

ecife, 15 de junho de 1936. 

JOS:& DE AZEVElilO MACHADO 
Secretario ela' Oommlssílo de IItquerlto Admlnlstratlvo 

CLUBE PORTUGU~S 

AVISO IMPORTANTE 
proximando-se a época de São João, que este clube pretende 

co ~emorar com grandes festejos reglonaes, a direcção pede a 
att ção para o seguinte : I~ 

omente poderão ter l~gresso 4s referidas festas,' os soclos 
que enham a sua mensalidada rigorosamente em dia, de acõrdo 
com o disposto no artigo 18.•, § unico dos estatutos sendo obri
gatala a apresentação da carteira de identidade a'os socios de 
wol. ... -u.e;o'rl.a.a. Pe.ã m&tol' facilidade, o cobrador se encon· 
trar na séde do clube, todos os dias utefs, das 20 ás 22 horas. 

2.• 

Os can~ldatos a soclos que já entregaram as suas propostas, 
mas que nao juntaram duas photographlas, devem faze-lo até 0 
dia 18 do corrente, sem o que não poderão ser as mesmas pro
cessadB.II antes das festas. Do mesmo modo, qualquer nova pro
posta somente será recebida até aquella data. 

a.• •I 

r=u,...~uv . -, -

FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES p: 
JUNIOR 

SETIMO DIA 

Siglsmundo de Medeiros Rocha e famlll 
com o fallecimento do seu amigo, -
JOSlll RODRIGUES PEDREIRA JUNI' 
rido na Bahia, no dia 8 do corrente, 1 
missa pelo descanso da alma do mes1 
de Nossa Senhora de Fatima, (Colleg 
pelas 8 horas, da proxlma segunda-feil• 

a todos que se dignarem comparecer. 

THERESA MARIA DE SÃ 
TRIGESIMO DIA 

t 
.João Bernardino da Costa, sua esposa 
Bet•nardino da Costa, Maria Rosa 'de S 
ria de Sá, (ausentes), profundamente J 
o falleclmento de sua sempre lembrada 
avó - THERESA MARIA DE SÁ, -
seus amigos para assistirem ás missas 
celebrar por sua alma, na igreja da O 

de São Francisco, no dia 17 do corrente, ás 7 'Y.I hoJ 
Antecipadamente agradecem & todos que con 

este acto de religião. 

. AbMDr.\.IMENTO 
Mary Tavares Perales e sua 
lha, Alderico Rêgo, sua espo

e filhos, Mari'B. Luisa Tava
s e filhos, d. Isabel Perales, 
usen:te), e todos de sua fami

j!., vêm, penhoradlsslmos agra-
~cer a todos os parentes e 
!ntgos, e especialmente á fir
a Otbon Bezerra de Mello & 
a., e se1.1s auxiliares, o compa
clmento e ~entilezas de todos 

enterro, as missas. as vlsi
s e a todos que se mostraram 
dlcados. 
Aos dlstlnctos facultativos, e 
atlsslma aos que lhe envia-

Maria Hygina 
Soar1 

t 
( S A N 

30.• D 

José Reg 
sua esposa 
los Pez·eir1 
esposa e 
tes), Gllv 

Eunice e Edla R1 
Pedro de Sous: 

1-m telegrammas, cartas e car
es de pezames, o seu grande 
co.nhecime.oto. sua estima 
atidão. 

Alodya Bezerra, . 
klln Regueira, e 
lhos, genros e n 
Affonso Regueira 
Marietta Reguei 
seus filhos, gem·o1 

e sentes), João Rei! 

(7.655) 

posa e filhos, (a,1 
xandre Regueh·a, 
ninha de Moraes 
sobrinhos, ainda 
compungldos com 
pe que passaram 

noéa da Silva Gusmão ~rs~NTJ.:,0 ~e c:~ 
parentes e amigo: 

1.•,. ANNIVERSARIO 
rem á.s missas qll 
mo dia de seu pae 
dam celebrar na 

~ E1;!seblo da Silva Gus- ta Cruz, ás 7 'Y.I h 
~ Ff' mao, esposa e filhos e de- do corrente, (ter< 

mais membros da!J fa- eterno descanso d 
mllias Silva Gusmao e I Desde já se co1 
Dornellas Camara, ain-

._ • . aos que compar' 
,. profundamente contristados t d ld d 
pm o prematuro fallecimento ac 0 e car a e 
ie sua idolatrada filha, irmã, 
eta, sobrinha e prima - IRI-
SJA DA SILVA GUSMÃO, 

(Neinha), - convidam os seus cisco, ás 8 horas 
parentes e amigos para assls- 16 do corrente. 
tirem ás missas que, em suffra
glo d~~o alma de sua lnesqueclvel 
morta mandam celebrar na 
Igreja do Convento de São Fran-

Agradece.m, per 
que compareceren 
de religião e caric 

:!.IIIUIIIIIIIIIIIIIlll llllllllllllll llll llllllllf llllll llllllllllllllll 

; CASA BAP~IS 



l\IONTE riO 

O Monte Pio pagará hoje, aOI! pensionistas 

crlptos ds fls. 301 a. 400 . 

I 
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~ -tarao 
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SOCIEDADE AUXILIADOR 
DA AGRICULTURA 

Deixou do haver reunlüo 
Conselho, havendo apenas da. 
ctorla, tendo á. mesma. compa1 
cldo dei gaçil.o do Syndlca.to d 
Algodoelroa e o engro. Oscar Gu 
d.es chefe do set·viço de l'la.nt 
'.('extels do Mlnlaterlo chL AR'rlc 
tura. em Pernambuco, aoomp 
11hado do se11 assistente. Não p 
deram comparecer com caulda ju 
llflcada. o dt·. Severino Plnbel 
o o dr. Arruda Falcão, tendo 011 
enviado uma. carta explicativa. 
rPclamação trazida ao selo da. S 
cieda.de Auxlliadol'd.. · 

Um asp~cto do :al4o do Club Portuguez, por occa4fdo do sorvete dcut$anto 
anormoc$. 

Alcrnçou lnL~gral succcsso, o ijOr
vcto dansnnto quo a. commissAo pro
construoçr<o da. escola. para. as crlnn
ças anormacs do Rt.cire, levou e. cr
iclLo domingo, nos salOcs do Club Por. 
Luguco. 

A1 dansnB Llverom lnlclo ~a 17 horas 
e so prolongaram nt6 1\s 24, quando 
ns trstas 5o encerraram no ambiente 
de arnnclo cordeallclade. 

A parto musical teve o concurso da& 
dcste.cadas orchcnrna "Jazz" c "Ban-

do Academlco", (IÍIO se e'Xhibll'llm em 
excellentta numeroa, destacando o• sc
aulntos: :Slue: "NU\' CllS", adaptação C 
arranJo de Oarnera. par& o Bando 
Acndomlco; marcha, "Moreno. 'l'ropl
c:nl", orchestrnçt.o e arranJo de Oarnr· 
rn, pam u mesmo Bando; marcha, 
"Maria. ncordn que 6 dln", exceutnda 
pelA Jnzz Acapemlca; !ox-trot, "Uar
monlca. Hnrry", interpretada. pela 
Je.zz; a. rumba. ''Ouba.n Moonlliht", 
Interpretada pelo Bando c o aamba 

"Atravet 
e da 

do Dí~~íonarío 
Grammatí~a" 

Confesso, sem subter!ugio~. a. bana, mesquinha. e facll, geral
mente pratlcada. entre n(ls; e 1111. 
outra. pbllologla., envolvendo al
guma. COUl!& de superior e no
bre, que n11.o chega. }Ja.ra. o b1co 
de toda gente: - é a. pbllologta. 
de um .A11toine Melllet, de um J. 
Ven!lrye11, de um Jesperson, db 
um Saussure e, noutro plano, de 
um Henrr Dela.croix. 

N11.o fo , portanto, de cara. ale
gre que a.bordel o volume do sr. 
Mario Barreto - "Atra.vez do 
Dlcclonarlo e da. Grammo.tlca." -
agora. publicado em segunda. edl· 
ç!l.o pela. "Clvlllzaçft.o Bra.allelra.". 
O titulo pareceu-mo um tanto re
ba.rbatl v o e francamente tive me· 
do de me embr('nhar nas paginas 
dó livro. .A's primeiras, todavia, 
a mll. lmpres11A.o des!ez-sc. O l!r. 
Mario barreto é um phllologo 
tra.ta.vel, com quem se podo e~\· 
trar en1 con t&cto. Um homem de· 
m~nte, que de 1n1olo, estimula. a 
sym:pa.t hia do leitor ao :falar, com 
ar de desprezo, em purletal! "In• 
tol rantea o tre~noltados" c mala 
o.deante a.o se referir 1nte1llge!lle 
e oompr henslvamente ú. llngua.
gem v ulgar, á. fala. do povo, ma· 
na ncia.l sempre vivo do boas e 1!11• 

0111 bcnt/loto da Escola deu crlan,cu 

"Voei>", por este ultimo. 
Sob n dlrccçAo do Ouplba, o Daudo 

Acndcmtco snl!cntou-so l>& cxecugl!.o 
doa 1oxs a trlo vocal. "Lovo•s just a. 
Moledy" c ''Evorythlngs Been Dono 
Bctore''. 

Os dois cxccllentcs eonjunetos musl
CI\C& t1o nossos acadcmleoa, empresta
ram. dessn !<ama, o !ulgor do sou en· 
thu~lnsmo ao primeiro sorvete dan-
6anto da cruzada pr6-construcgao da. 
escolA. do anormncs. 

EXAME P A:RA RADIO-TELE
GRAPHIA E RADIO

TELEPHONIA 
A Dlrectorla Regional dos Cor

reios e •.reJegraphos em );>ema.m
huco, tendo em vista o art. lO 
da. portaria, n. 734, de 5 de jun11o 
do 1933, do ~r. Dü·ector Geral do 
Departamento dos Correios e Te· 
legraphos, DECLARA, para. co
nhecimento dos intercesa.cto~. quo 
ao acham a hortas nesta. repartl
ç9.o. a.t6 18 do corrente, as lnscrl· 
pçOes para exame de ra.dlo·tclo
g•·a.pllla. e radlo-telephonla, as 
Quaes .só poderão se t·eal!zat· mo
diante requerimento do interes· 
eado, dirigido ao er. Dit·ector Re
gional e instruido com os docu
mentos abaixo mencionados : 

a) - prova. de nacionalidade 
braallelra e de idade entre 16 e 
~O annos; 

b) - a.ttcstado de hablllta.ç!o 
do pessoa 1donea. ou de escola. ou 
curso, em que o candidato llaja. 
estudado, com decla.ra.gilo expre11· 
sa de que tem p111.Uea. suctlc:iente 
do manejo dos appa.relhos; 

c) - prova de quita.çllo úe ser• 
viço mllllar. 

- Convlda.-so o ar. Fernando 
Sara! v a. a compa.recet• li. 1•. Se· 
cç!l.o da Dlrectorla. Regional doll 
Corretos o Telegraphoa cn} Per· 
nambuco, afim de trn.tar do as·· 
sumpto de seu interesse. 

Discutindo-se o assumplo e <l 
ante os escla.recimentms do11 l 
chnlcos presentes e dos ll'11l.1or 
interessa.doa, chegou-se 11. coucJ 
!llio de que níi.o ha ordem do J 
c·h monto dtu~ bolundelras e 1 
dlspoelç!l.o do Jet que m ndu. m 
dlflcat· os dcscnroçadon•s, pa 
pOI-os em eomllçOeN de produ 
1cm ot1 algodões do bOu. classi 
cac;il.o, em beneficio tlo Estado 
dos productore:~ algodoeiros. 
d os ler da. ln~pectorfa cl<l 111an I 
textels mo;stt·ou que eshL tem u 
do cum prndcncla, Jlrocuran 
concll1ar oa Interesses du deac 
rocador com os da melhot• prod 
c<:!to algodoeira, em Pemambuc 
O Syndlcato dos Algodoeiros m 
nife11tou-se, em Igual Renlldo, 
t.endo orferecido ~:~ ua reservas 
regula.mentv do d ct·cto •m apr 
ço, as qu11c !oram Jc>vacia!l 
ar. secrotat·lo da Agrlcullm·a.. 
llvcJ·am acolhido. nun1 t1 utl 
concillatlot• pela. lnspcctorla. te 
til quo d.BSCgunt. a. todot< justl 
e a. Pernambuco u. posslbllida 
rio melilornr seu!! typos d• nl~t 
dilo. 

Ficou constatado tamiJem q 
o poder publico c1u:ece (la ou 
bo1·aç!l.o dos b ncClcladore de n 
god!l.o no t; nUtio de .nelhor rc 
us nossos typos do algodão c:u 
percentagem do clasal!ic do l• J 
!erlor do Rio Grande do Nor 
Parahyba e Sll.o Paulo. 

Na terça.-feira. ultllna. n di! ect 
ria. o alguns conselheiro:' vi. it 
ram o Instituto do }Jc quis 
Agt•onomlca.a, tt·azcndo mngnlfi 
lmpt·essl!.o da. ordem, elo aaHolo 
da. operosldade do }Jcssoal teehn 
co. Percorl'ida!J em compaollJa 
dlrectol,' aa sec<;Oes a.ctuatmcn 
m :Cuneclona.mento: ma. teu s pr: 

ma.s vegeta.es e animacJII Jnsp 
ccll.o bromatologlcas; Estudos cJ 
Sólos, Botanlca., Genetlca egct 
e .Animal, Enlomologla. gr1col 
Phitpatbologla.; Imunologia. J~1 
cada departamento os t•especttvo 
mentos e Jnforma.çOes a ~·~AlJClt 
mentos e lntormaçOes, a. lUI<JJCit 
da. marcha. dos trabalhos. No se1 
viço do algodi!.o, quo ali 1unccto 
na, a. .Auxlliadora tomou conhcc 
111ento das exp rlmentac;õcs cn 
preh ndldas a. l'Cspelto da o.:nltl 
ra. do algodã.o, com o 1naiot• 11 
tercsse, discutindo-se a.a llO~~lbil 
da.des da. zona. da. ma.ttn. 

Ficou para outra. visita '' xu 
me dos trabalhos do experlull'ntu 
çll.o da. canna, do tumo o <1 hOl' 
Hcultura.. 

Na. secção de imunologia !oi d~ 
do aprec1ar o proces11o prat•c' 
para la.çB.l' as cobras venenosaR 
.h'ol solicitado á Sociedade Aux1 
lla.('lora coopera~· pelos seus asno 
ciados no tornecimento tlo cobt·a 
o ara.nbts carangu!'jelra.; par1 
quo esta. sec~;ll.o possa produzir u 
sOt·os necessarios ao Nordel>tl'. < 
Instituto fornece lll> laçntlelra 
para pegar as cobras ass1m çom• 
as ca.ixas para o transpot•t r.en 
cto o freto }lor conta. do ];atado 
Na· secç!l.o do Bromatologla !o 
no a dado a.pl·oc!a.r a. cf!icienct; 
dos serviço11 ao controle de gene 
ros a.llmentlclos, podendq se li~ 
11~>gurar qu• P rnambuco n o 1 r 
ceba .mais goncros dotcrlorano 

minha a.ntlpathla. pelos gramma.tl· 
cos; nem escondo a. lnvencivel re
pugnancla. que me causam certo:~ 
individuos de esplrlto !ossllizado, 
parR. quem a suprema. conquista. 
lntcllectual quo um homem pode 
fazer consisto m collocar bem 
os pronomes o redigir, em p leno 
Reculo XX, no mesmo estylo em
polado o com os mesmos termos 
- já. hoje sem sentido - de es
crlptorcs velhos de quatro ou 
cinco seculoa. Nilo consigo, mea· 
mo, comprehender como homens 
de p1·coccupaçOes intcllcctuaea 
possam passar a. vida toda tlen· 
tro rio cl1·culo estreltlasimo da 
gra.mmallqulce rólea e não t nl1a.m 
olhos ps.ra ver no11 chamados 
classlcos scnllo um aspecto evi
dentemente secundar i o; e todos 
ha.vomos de concordar em <\Ue dA 
pessima. amostra de ai mesmo 
quem vive a. catar pronomes dea· 
~tarrados nos jornaell, nos annun· 
elos de boncl, nos llvroR de poe• 
~<ia. 011 nos compendias do a.lgebra. 
.Ádmllto o comprehendo que 1e 
Mtude llm velho moralfstn. um 
historiador arguto, um agitador 
ou a.nalyHta. das paixt'les humanas. 
Para. Louis Dlmler o sablo o- borosa s :fonnas, corn~~a~s~~u~a~e~s~a~s~--------------------------------~--------~--------------.... 
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publicou um tclcgram~a provenien.te d,e ~~au d' Alll?, 
dirigido ú fi rma j nclus t~·1al H. Ban.de1ra ' Cw. no c~u;-al 
c uviavam parabens a m esma fmna, sobre a dcc1sao 

proferida p a Côrtc de Jus tiça na u 's tíí q n a Pr -
feitura contcndc com aquclla flflna. r'ingu m nega a 
fa uldnd que os igna tarios do r ferid te.lcgrammn 
têm. de dirigir pnrab n a q~c~n quer que SCJU,_ mesmo 
uprcssndum cnt como se vcnfiC~ll_ co1~ o alhuhdo t e~ -

UMA t:XPLJCI\QAO AO PU LICO Leitão 
o abaixo asslanado, proprlrtarlo dn. SETIIJO DIA 

"A Soberans". eltuada. IL Praça do 
CMIIlO n.• 171, lU corr r diariamen
te doi~ sorttlos de aeu Club. 

A extrac~Ao do 1.• \erlllcava-•e t<ll· 
ttaAmento ao Jntlo tlla. 

: ~rammn, poi qn daqu lla dec1 ao omd~ Jl_,~1_<~m. ~--
juria . 

Ultunamtntt, porém, d~ I'Ccordo com 
a .Flsrllll•aqlo F dera!, ficou reaolvtdo 
11qu~Jia •xtrn.cçAo •er feita da li I '2 
horn . correndo a outra b 6 11ortu dl\ 

t tftt1 n VIMO e 
b•m Jogo JJrln. rrlerld& 
Nush"n um rxlstrnte no 
ço. São as c. plicaçõ que entendo dnr nos mrus ami

gos c ao publico, por mquan to. Hon• c1n, 1\tonlettll umn mulher. que 
~11 loRou, Recortar nl\ milhar, tendo 
direito a recebt'r 800$000, cul• lmpor
tonrla. nlo lha !oi paga, xob 1\ allell\• 
rAo do IJanquelro de que ntracçfto 
correr!\ antra da 112 dia o que ae trn
ta v a de um" "certa ... 

LUIZ E. CARDOSO A YRES 

o 
e 
p, 
z 

Pau d'Alho, 6 d junho de Hl:3ü. 
cverino Mauricio Carneiro. 

(70.J'J!J) 

3•. ANlUVERSARIO 

~ Albcrtln L. Cardoso 

Apolices P rnambucanas 
o ruo foi parar na B•aurança l'u

bllrn . ondr, ao env~z de atr punido o 
tran>rreesor du ordrna da. policia. 
qur oll utrvr, ficou detido o abal~o 
a~•lana~o. quo lem o oeu Club ltJAl
mrnt~ !uncclo11n ndo, com OB lmpo•toB 
fe<lt ra r rehdUAI PBIIOS tm dlll, IIU· 
torlundo 1\ c rta patentft forntclda. 
prla. Detraa<lll Flscnl, a corr r á llorl\ 
nchna elludldll. 

+ Ayre1 (&uscntoJ, Sergio 
~ ~ ~ 'a.rdoso Ayres, Michel!· + no o Nlcole Cardoso Ay• 
~ J ea (ausentes), Em !lia. 

V. Cardoso .Ayr e, Os· 
waldo Cardoso .Ayres o tamllla, 
communlcam aos parent 1 e atnt· 
goa que mandam celebrar missa 
por alma. d seu querido e sem
pre lem brado - LUIZ - na 'a
pella. do CoUeglo da. Estancm, AI 
!l horas do dia l O do correnttl. 

A' vlotn do rxpooto nrnhuma rra• 
penr.abllldodt. como a~ '"~. trnllo com 

.Agradecem aos quo comparece• 
rem, 

C!uem comprar umri (ou mnls) apoll o rern ~tm l.lucn nn 
110 vn tor uomlnnl ao JOOSOOO p1m1 paJ:Ilr em 10 11 resta~úe 
tucnsaes 11e 10,000, no noYo plano 

o qu~ se pneaa fóra do mlnhn r.ua. 
(70 .496) 

"ULT A" DA ClT A S/ A. 

nada e~La. rxpllcnçlo no publico, 
apronlto a opportunldadr para aara
dcrrr ao• meua nmlao• M IJala\'raa dt> 
conforto Qllt m~ trorxtrom. depolo do 
H~~me pcrqu~ passei. aem ter para 
rllr concorrido. 

. ~ . .. ...... ' . . .. 
ISABEL LEOPOLDINA CAR· 

PINTEIRO PERES l erâ dlrello a u ma bonlctca(Ao 111 10 (l1ez) At>ollces rcr· 
nambucauu , lnte«rallsada ~. nu valor nominal de 1 OOSOOO ca
da uma, deade que, oa 4 ultlmos 'liJ:nrlamoa da npollce cum
pl'ada <.olnctdnm em orilem l1e milhar, com o pri meiro p1· • 
ru fo da LOTERlA F EDEitAL de cada a bb'lllo, du rante a \I· 

r;:eucla elos pagamentos men nes. 
t: a bonltlcaçAo Hxtrn, em na l1a altera as on cll~l!cs dn' 

apullcc no que e rl'fcre ao, grande ~ort c J og d •~ l\J.\10 o ;o..o. 
n :MBRO, cujo l.o premio é ele G00:000$000, nos qunes pnr· 
ll r lpnr4o, omo 111 el em:lls. 

t:s a economia ços renderA 3 ... de j uros no nnno. 

l'l o1· urem hoje mcs ~t~o, a CJT,\ !'liA. - ,\vrnlda Marqucl 
de Ollnda, 274 - Telepllone: 9-:J-2-4 

ou eeus Corrctorew au to rtzu du . 

-

. ··('-r. ••.• . ' '·" • .• . .. 

Ulre~·torl tto l'at rlmoulo eln l'refcl
t ura de Olln dn 

J..R ord~m do Sr. Dr. Prefeito 
do Munlclplo, ficam convidadas n~ 
pessoas abaixo mcn,..lonadaa e 
compartc!lr nesta Dlrectorla a no· 

I oolo de r.cus luiere$leS, durante 
o praso dtl 8 dia a contar de:.t~ 
da ta das 13 HS 10 1\orns, com excc-
pçao doe eabbadO!o: 

Frnnclsca Marta do N. OJlv('lrn. 
Eu~alla Mont eiro, H('verluo Ouydo 
Araujo Bnrbosu, I:r.ab 1 Th rczn 
Oonçalves dfl. Silva. Sevcrlnn so
bra! de M déll·oe, José Fcrn11ndcs 
Salgueiro, J oe M.anorl V. d Mel
lo. Manoel Bnrl\ta de Ollvolrn, 
Adclmo .F'agund s d!l Silvo~, Sebus
ttlo Lucto M ·rgnlhlo. Jose ttozen 
do dn ~n. :Bnrretto, Amerlc 
A.Ze\'rdo. J0116 Vlc~orlno do C11rvu 
lho, Pernambuco Trnmwnya, Lul 
W. Eatnnlalau Coetn, Oulom a 
Mott& S Lettllo. Ooorglna Atldo· 
bat M. Carneiro, E r nestlna Mar! 
VItal, Ovldlo Teixeira de Barros 
! 'edro J\J H& P ereirA. da êllvR. lZil 
bel óont.a lvet. de Fr~ltu. 

Ollnda. I! d e Ju n'bo de 193~. 
JtJé,O àe lltlrandà, 

n~recttJr do P1l rl m onlo 
(704711 

lnquerito Adminis
trativo 

~:111 L\l, 

Pelo presen~e. tllc!J Rbcr t\ OI:. 
NEbiO DOS 8AN1:0S .BARAvNA, 
ottlclnl do 4 • c In&• c, quo 1•or Por- 1 

tnrla d 20 do Mnlo de 1936, do 
Dr. tiUperlntNlden~c. tol lnstuu. 
rRdo Jnquerlto Admlnlstrntlvu tt 

quo de,•c 1 cspondot lJO~ ~c r mcor
rlclo nll. !ulta grnve - ub ndOtlO 
de cn1prc~o prevista no Art. 531 
do D~crrto n. 20.405 nlterndo pe
Jo de n. 21.0a1 de 24'2.1932. ctc
''endo compnrcr!'r pernnl o 11 
Comml. tio do Inqucrlto. n~ rola 
dM Con~ ruccões. PJ.I und11 no 
cdlflcto elo crlptorlo c~ntml 
desti\ ompnnbln, li nm D" rntJ 
tio Trlumpllo n. 328 - ncc•tr, 
1\!nn elo n latir n. todo., os tc:>r· 
mo.~ do dito lnquerlto, pelo CJ\lf' 

o rhnmo 11 cito p~r ctcntl o dn I 
pr!lhO l'l(l 30 cllM. contndtltl de 1 
dfttn poder H• d!'fmdcr. soh J'lC· 
n& de revelJQ 

E. p o.ra rtuc clle;m ao ~~~ l co- 1 
nhe('lmtnto. m3ndl'l publ\c~r tF •

1 te edital n o "Jorn~l do Commer
elo·• e no "Diarto da. Manhtl 

I'.Pctrr. 5 d~ Junhtl de 1930. 

SCCI'·:.:·n:lotlt• d:z~~~:~:m~:~ ~·~ulltlar I 
lnquerll.o MJmln~tratlvo. 

(704.77) 1 

~cl:r, 6 dr Junllo dr li36. 

1/tnrlqur da Cotla l.hnn. 
170.~471 30•. DlA 

Cruzada de Educa
doras Catholicas 
'1.1'~. \ t:. 'l' Jt ,\ O R IH :'IO.\lll \ 

Manoel Ananias da Silva 
7"• DlA 

Lulu, Mrnt7rs dft Sll\a o ar~., filhos Antonio, l>lnrl lsabrl e 
Ianrz, Joaquim Olti rto d" envn. aua mulher e filhos (ausenteol, 
Condldo F omt• da Alh ... sua mulh~r e !!lhos, Marta Amella d
BIIVI\ :o.!tnezr• • tCU8 filho&, Ametra da Sltvn Ollvelr o ~~~• filho•, 
H• t•clonlllo do Mcnc·•• . aun mulher c !Uh os, Joa6 Lu o as Doze r r o. de 
Meu zca. aua. mulher c !llhoa (auaenteal, e 1\ntonlo J3 zerra de Me• 

r.rs, au1t. mulher r nlhos tausrnt a1, convldnm nos demais parrntes c prs• 
amtau pam aa~la~trrm h mlaana qun arr o c lobradM h 8 horas dr 
-lrlrs, 12 do t·orron~e. na Mntrlz dn. BOa VIStll, em commemoraçllo do 
" do lnliMimrnto d aru ldolntrndo r po~o. pae. Irmão, eunh,do tio 

AnRnlu dn Bllm 
Drado JA aaradcccm M>l qu• comp. r cert m a esse acto do rcllsiAo e C I\-

(70.534) 

Agradecimento 
VIu &;l Plrt "• con&ltier~ndn o ~rande duvello de lolll1 u peuóu que 

mrutllhanm na lUt dOr. qu•r nt cloenta, quer noa ulthnoa momento• qu 
ctrd•ram t mortn dt seu a.znr.r• l~mbutlo e querido e&POPO, Manó~l A. de 

Plr.s. e nlo podendo 11r1dterr ptJ50almente eu" prova de e:rpont~nto e 
llnltreaudo co rlnho. o tu pcló pre5ente. h~pothecando a todas a aua 
rna arntld"o. principalmente b ua• tlu .. tntlmat amtaas, Geor lnlt. lofoura 
Sou,,a c Odlll• Ponte~. 

Ont ro lm, tornr1 ~~trnsll o Nl• ru •11r~doclmrnto aoa lllustret dlnltol 
r n n1.rllr.uam, oa•lm como todos que arompanharam <'S rua reato• mor• 
rs A sua. ult1n1a mouda. ~s>latlram t\ ml••• d" ~t Imo dia. ou ,:nvluam lle• 
:nra IJOr rartu. cn rt6•• ou P•'•o~lmrntt. 

- pp.528t 
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A MELHOR. DAS ELECTROLAS 

Vende-se ''ma electrola typo Victor 12-15 em 
erfeiUssimo e>Jtado de conservação, a tratar com 
ICTAV IO CIH.Nl!' . 

Rua Genera! Ahreu e Lima, 230 (antiga rua 
e Santo AmarQ) - Te I. 

:RVIÇOS DOMESTICOS 
\ - Preclu.-se llo uma que sl\lba 
zlnhu. P• r a casa de pequena !a-
Paga-se bem, mas exigem-se re-

tu. RUI. Dr. Berardo, 119 -
1lent.. 

(70.528) 

DE MENINO - Precisa-se de 
ma RlllAI de menino, que apre-
conducta. Trnves~n. Bemttco., 116 

a gdalenn. (70. 7751 -- ------
A - Preclu-so de uma. pari\ co-
a e arrumnçAo e que tenha b8.3· 
pratica. Trata-se na. ru& Del.o 
n. 185 . (70. 761) 

- Precisa-se de uma mocinha A 
p 
A 
are. aJudar nA r opa e arruma-
v.enldt. Rosa r Silva, 527 - A!· 

(70. 7071 

!A - Precisa-se de um& ama. pt.-
~rvlr a um casAl aen\ tllnoa. 

MA O BOM . A tratar 11. rua. JOP.· 
ri\ 

!'J 
Na~uco, 32 - PIM - URGil;N· 

!70. ~e:,, 

lA - Preclu.-se de uma ame. co-
zl nhelro. e arrUtn&delra. em cu a 
1m .. 

p 

casal, exlse-se que traga boas 
Jclas e que tenha bastante pra-
&li.• lO bem . Quem nAo estiver 

6062. (68.853) 

JEUNE HOMME FRANCAIS - 8~-
rleux et travalllcur, cberche place 

en uno Importante compagole. Connals 
tous les servlces lle bureaux, et aussl 
eomptablllt6 correspondence, traduçtlons 
et ecrlptures. Poss~do de três bonncs 
reterencea do Paris. Réponse 8. V. L. 
a. Mr. Benjamin en Poste Restante llu 
journal. (70. 740) 

- -
M ADAME CARDOSO - Avisa. suas 

alumnl\s e as dlstlnetas tresllezlu 
que a. exposlclo ~ do dia 15 do cor-
rente at6 o dia 20. Rua da. Concordla., 
eoo. (70.,800) 

·-
MOCA - Preclu.-so de uma que 

saiba. costurt.r e abrir polnt-ã-
jour. Quem nlo estiver em condlç6ea. 
6 favor nA o •• apresentar. Tre.veasa 
de Blo Jos6, 59 - (Riba. Mar) . Re-
cite . (70.126) 

1 ~o•ooo-m:• quanto custa. uma rou• 
pa de casemlra, aob medida. -

Alfaiataria Moderna. Rua. Larra do 
R~arlo n . 249 1400991 

COLLEGIOS E CURSOS . 
A TELIER CHIO - MME. Ll!llT.AO 

- A vi&& ãa exmas. famlllas e se-
nhorlnhas que ensina o curso de cor-
te e de chap6os pelo methodo rectan· 
guiar: aulaa dlurnt\S, e quem deseJar 

I 

SASAS PARA VENDER - N.•s. 413, 
•19 o 51&, & ultima com um u-

t ulo e um grt.nde terreno, proxlma I 
i Unhe. de bond; n.• 101. t\ rua. do 
Iatbmo, Ollnda, tAmbem com bom ter
reno. Preço de occasll.o. Trata-ao com 
o f\dvogado Mario Peuoa, avenida 
Rosa. e Silva, 919 - (Atnlctoa). 

(70.02~) 

C
ASA - Vende-se um& em Ollnd• 

com 4 quartos. 2 salas, dependen · 
clu e bom qulnt'at. Preço modlco. A 
tre.tu na rua. du Pernambueant.a, I&? 
- Recife. (70 . 887 ' 

,... ASA PARA VENDER - Vende•" 
por preço de oect.llllo uma carr 

com terreno proprto, rendendo llllt<IO' 
m.Usae~. ~lta no tleeco do Rou rlr 
•In, pro:rlmo a Unha do bond • T I· 
IIPI~. A t ratar na rua tia ODncor 1 dia n.• 818, a qualquer hora . 

(lt . l ll' 

11112 horas 
DIA. 18 - 8 - 1938 

1.0 premio • 7038 
2~ " 053~ 
3.0 

" 7307 
4~ " 89,6 
5.0 " 9;H9 

18 horal!l 
DIA 19 - e - 1935 

1.0 premio • 2935 
2.0 

" 64/9 
3.0 IC OOOl 
4.0 

" 8487 
5~ IC 3113 

UMA REALIDADE 
Quantu e quantas vezes em melo 

h vossas contemplaç6es nlo ten-
des lndaiJ&do & causa. de outros 
lnd.lvlduoa menos encaminhados do 
que vós, se acha.rem em boas con-
dlç6es emquanto permaneceis ~s
taelonlldo?... Experlmentae, sem 
rlemota, um& consulto. com o co
nhecido prof. Lourane, que a. vo~
•a vld& ee~~U~r' outro rumo. At
tende du a dll manhA '' 7 da noi
te, e &os domingos at6 ãs H ho~ 

matrlcUio.r-se hoJe mesmo; garante-ao socego o bastante arejada, alu_ doa . Rua do Rlachuelo n.• 317 
condlq6es 6 to.vor nlo ee apresen-
A tratar ' rua do Livramento n. 

- l,oJa. !70 .1971 

.lAB - Precisam -ao do dua,, een
do um& para cozinha e outra. PR• 

LrrllmaÇlo, devendo ambas dormi
em casa doa patr6es . A tratar á 

aprender selo. opportunlata e procuro I EM CASA t>E l"AMILIA - De multo ru. ConsUltas ao alct.n~e de to-

11. alumn& 0 diploma em 3 mezea, po- gPm-se bons quartos e dqla optlmo. , (esquina. com a. rua do Hoaplclol. 
dondo assumir qualquer responnblll- sa!6es, sendo um em andar terreo com (70. 785) do 
dade, e para. facilitar mala, a.s alum- duas JanellP.s de frente e outro em 1.• ca 

Jlda JoAo de Barros, 182. 

nas terlio direito do trabalhar n'o me•- andar com 3 varandas, dlapondo dt • ruo. Cqnde d& BOa. Vlatt. o que h• de ar 
mo Ateller. •rambem mantem-se grande multo asseio e mbblllo.do " po.tetlte, melhor ali; preço 100 contos de r~l' 1 

dl 
stock de chap6os do 15 &t6 70 mil réis. com ou sem retelç6es a peaaoas Ido. com entrl\da de oi.O ~. coua& Ulombro- l 23 
Ate !ler de alta. costura. confeccionam- ncas. por modlco preça · Rut. Nunes "" • n\mc& vista.,.. Ct.sas nas ruas i 

(70 . 883> 60 enxovaes par& noivas e ~t.ptlsados. Machado n. ff9 (Soledade) . BaTI'.o de BAo Borja, Intendencla, s., ;; 
------------- Abre-ao polnt-t\-jour, borda-se a. cal• <70 • 7011 Ct·uz etc. etc. Aproveitem estas PL· :'"I 

MA - Precisa-se de umo. para rol, pltssa-se, pasa&-se r"y&l 0 cobre- cblnchaa. Prooun M&rlnho no Pnt~o -
serviços domestlcoa. Llvramen- se botees em dlverees typos Fabrl- E SPINHEIRO - Ãluaa-se esplehdt:la do Pt.raleo, 109. De 11 ás n horas. ta 

83. <10.891) cam-se e remontam-se chap6o• pre 0118" nova proprla. J!&ra. !&mlll" (70.'17SI dr 
• a. • de trntamento. com 4 quartos mtor- m 

oos lnacredltavels. outroslm uma no•, 2 salae, 2 8aneamentos, sendo ,., ,~ la 
MA DE COZINHA - Precisa-se, 

urgente, de uma boi\ cozinheira, 
ro•tar na rua DeAo Farias, 71 -

mo9o. ou senhora. c mp t t 1 • " C -'BA A' RUA DR. BARROS ao. 0 e en ° que ao. • completo, CJ1Zinha, d!spenat., "'fl?nJe, to 
ba. bordar & catre! e passar polnt-A· quarto parr crlndo, lavanderia, iudiln BRtNHO - Moderna, trea auu- 0 , 

VIsta. (70 . 896) 
jour. Podem-ao dlrltrlr com urgencla e quintAl, n& principal ru .. do eleg:1.n- tos Internos, sal:\éamento, oltõea livres, _ .. 

r DI •t 2'2 ~o 07 pela. quantle. do 35 :ooo•ooo (trinta e 
1 a. ua. re, a, ' · l • .1 I te bairro do Espinheiro, pelo aluguPI 

mtnsal de 4001000 com centr&e~to de cinco contos de rela) • mlnlmo preço. A 
)ZINHE1RA - Precisa-se de uma, L 

0 
B um onno .• trat•r com 0 sr. Wl\B• tratar com o corretor BerthDldo Soa. 1 com urf1encla, par& cas& de rapaz C o LE 10 RASILEIRO - Sob o Uey, á rua Jollo Pessoa, 2i4. rea, ' rua do Imperador n. 323 - 1.• n l 

elrft, , ' ruA. do imperador, 468 _ Patroclnlo de N. 8. do BrMII. anda.r. Telephono 8102. 170,472) ebto 
and~tt. A tr~tar de 11 âs 12 113 e Pnrt. ambos os sexos. Rua d& Palma, (70.7~51 ---------------·-
$ horas em diante . 1229. Curno de DAOTYLOQRAPHIA, au. C ASAS EM SAO JOSE' QUE SE pr 

(
7

0 . 
749

) las das 7 horas da manbl n.t6 lO h o- Q PTIMA REBIDENCIA NA CAPUNOA da. 
:-::-::-::------------~ ns da noite. Diariamente 15$000; - Sltuad& em terreno de ae•••n- VENDEM - Vende-se uma. oasa, tea 
OZINHI!liRA _ Prtclsam-se de co- tres vcr.ea por sem&na, 10$000. POR- ta metros de trente por cento e tan- por 19 contos de reis pelas cht.vos, com pr 

zfn holrM com urllenota n~~o Agon- TUGUEZ (diariamente), 10$000. JIRl· tos de fundo, rua. de primeira ordem doia ctua.rtos, Internos, duas &las, :o 
de Emprtgos "Laber". Paga-r.e THMETICA (diariamente) 10•000. cu r- com bond ' porta, oonstruoçlo t.ntl- corredor, saneads,, conl a11ut. e luz, no "'·• 

, Rua do Llvrl\mento n . 80 _ l .• aos INFANTIL PRIMARIO 1.• e 2.• lf&, bem ccnservad& aecomod1196e1 con- melhor tr~oho da rua da. concordlt., 8:. 
lt.r. _ Phone 8888 , annos, 10$000. Curso PRIMARIO, 3.• rortavels, sete quartos Internos, outro la.do dt. sombra, 0 trecho ma.la p~efe· pa 

(70. 578) o ( .o annos e ADMISSAO, 15,000, Ou r- tal\ tO externo, quatro saneamentos, rido, pela. aua boa. . colloct~pllo . em ue rln 
---------------- so de INGLEZ, a CM'1JO do conhecido quartos P!lra empregados. duaa IJ&ra- se ach'A mt. d I q 11 
Ozl.~EIRA N ld e concrltuado pro! . J . Marroco• "li· ges, terreno arborlz&do, gunde terra- m b• u l)lO ern salma. caso. no 

SIÍ~~. 293, -;rec~a.~::n de& u~!"' ~ aueJras. Curso de CONTABILIDADÉ. a. ço etc ., vcnde-so pela quantia de , .. . ' esmo t.lrro, para 50 contos de reta, 
c&rgo do dr . Dlame.otlno oost& 1c0 n. 150:000•000 (cento e clncoenh. contos I com bom at.neamonto, 5 quartos, In- !!!!! 

!&~se bem. (10. 754) tftdor do Banco Financeiro e Edlflcl\- de reis) . A tratar com o corretor Ber- 1 ternos, oltlo livre, garage, toda assoa-

OZJNHElRA - Preclsa-ae de uma 
que durm11. em c8aa dos pt.trlle~ 

tràtor ne. rua. Guilherme Pinto n: 
- CapUll(JII.. 

dor, bMharel em sclenclas commrr- tholdo Soares. â rua. do Imperador, I lht.da, torrada com suaa boaa peças 
claes, etc., CURSO ESPECIAL PARA 323 - 1.• andar. Telephone 8102. 1 de t.ecomodaç6ea para. ft.muta. de go1to, 
o SEXO FEMININO. 11. tard~ eon1- (70.803) 1 que J!retere uma casa dentro da clda-
tando de Portuguez, Inglez, Oorresoon. de, em rua calçada, o bond fica. pro-

(70.?20) dencla. Commerclal, Tachygraphla, Arl- Q UARTOS - com janellas em pre- xlmo da. rua,· optlmo lurar calmo es-
------ ·--------- thmetlea, etc . curao de TACHYCHtA- dlo de 2 &ndares, cercado de jar- teve ultimamente a lugai!' por sela· 
IOZINHElRA _ Preclsa.se de uma PHIA, & oar(fo do. pror. N&t~rcla LI· dlns . 3 saneamentos. PensAo para. ca- centos mil reis <GOotOOOI, Predloa pa.ra 
, . com ur!l'enrlo., , rua de 8 . Oon· ma (contadora dtplom~tda neto cone. snt sem Jllhos ou rapues. Fornece co- rendimentos, e resld.enclaa, terronoa, 
o, 78, Exlre•ae que durm~> em caaa glo Eucharl~tlco e pel& Escola Norm•ll . mldas em domlclllos. Ru& Delo l"arlas, altlol, CIUU baratas, novas 1 a.ntlg&a, 
1 p&trOes. Curso de CORRESPONDENCIA CO~- 90 - Phone 2~80 - BOa Vlstt.. ae v 1 desejo. ernpr I' I 

MERCIAL . Materlas Avulsas, etc. o (10 . 729) · • e111ar seu ct.p .a· 
.-::::=:::=----------f-7_0_. 7_1_;31 colleglo ml\1\tem para. cada mat~rl& um consulte primeiro um entendido, 110 
•OZINHEIRA _ Precls&-se de uma pt•oressor ou uma professor"' espeela- QUARTO - Multo saud&vel e mo- ramo de negocio, procura.ol!ea do J!re. 
• com urgel\cl•, 11. rue. Guilherme llzada e nllo cobra jola. Os pa(Jamen- bllado ' modtrna. no Edlflolo dlos, reoeblmontos de 1\lUIJIIela, P&ia• 
sto, 89 _ capunga. Para-se bem. t?~ correm do dia da m'ltrlcula a~l! d'A PRIMAVI?RA, &luguor 200$000. mentos de Impostos, deaemllt.nço do 

Igual dato. do mez lmmedlato. Descon- (70809) terreno da ma.rlnha., ava.llaç6es le· 
<70 • 73~) toa especlaea J!at& mala de uma mate- __ vantamentos de plantaa dt terrenos, 

•OZINHPJIRA _ Precisa-se de um&, ria.. As ma.trlculas continuam abertM; PREDIOS E TERRENOS certld.Oea nert.tlvaa nu reparUç6ea 
• que comprehend& bem o aeu mil• n. ~ratar "" Secretaria. do Collegll.o publicas, • só se dirigir ao procura-
r. Quem nlo utlver em condlç6es a Brasileiro, ruo. da Palma, 229 · dor de negocio& diversos Acantell do, 
vor nlo se apresentar. A tratar 1 ' 70 · 627) rua. do Livramento, 11. • 71 1.• andar 
a. da Aurora, (9 - 1.• andar. da• • ' ' I horas, p'hon• ••• •, R·· 

C
ORRESPONDENCIA - Commerclal, ~ • v vv•o • 

-=-~~--------1_70_·_7:.:_101 
Portuguea o Arlthtnetlca, Jecclo- IV lr clfe. f'IO.o1Sl 

~OPElRA Precisa-se de uma boa nam-se t\ rut. Padre Nobreaa, 39 !an- • 
, copetrn, a trMar ll rua dos Coe- tlaa. do Alecrim). (70.t22) 4• 4• r"ASMJ MODEltNMJ l!l TERRENOS 
os n. 222 - 1.• andar, Boa VIsta. Q'C!l SlD VENDEM NA BOA VISTA 

170 . 522 ) I NNUMERAS PESSOAS - Que hoJe 0078 • 19 • S • l9lS - Vende-se um Importante palacete, 
occupam o&rgos lmportt.ntes no neste bairro, com. bOas acomodac6ea. 

t R!iCISAM-SE _ De 2 amas, uma commerolo, OI\ Imlustrl& e nas Repar. par& famllla. de trato e soeto, em rua. 
pnr& oreanQ" e outra para cozi- tiQOes Publlcaa, ESTUDARAM nos Ou r. ~ c~ntral , uma. optlm& eua. nt. rua. Ba• 

u. RUa. das C•lpadaa, ~n. sos mantidos pela. A. E. O, P. IN- rio de l!lC) llorja, com boas aecomo-
170.721) ORESSE TAMBEM 11um doa seguintes dr.çeea, sarage, purl.o ha.ll1tt.ve1, por 

curaoa: Academia. de Commerclo de A t.UGA-SE OU VENDl!:-l!E - AlUI&• eo contoa de reis, uma. outra. na moa· 

'] 
mel 
um 
out 
cltl 
C!) I 
to\ r 
Ma "' tJA OOZJllfBBiftA 6 UlltJ? _ 111~ Pernambuco (otrlclallzada) • Es~la de ao ou vende-se o Importante ter- mt. rua pua 35 contos do relot, uma 

) dae bmcrR.r •ou•• rfllffl1eftM ~-~.~~ylogr~phla., Eae~la. de _I_n_st_r_u~e...,tl2oa_c_rc:•n=o~al-'tu_a'--d_o:__:â::_:ru:_::_:•=---:dc:a::_:A;cu:c:rc::oc:cr=a...::n_:' _:cl8:c:S'-LA.o.:..p~tl_m_a_c_a~•.;ll~m-o_d~e-r_n_a;.., _e_o~m-t~q.:.u~o. .. r._t_o..,;s'...&.•--



.aparl• 
nando 
~ygdto 

.. GOiana, 12tt f l'oDII 118418 - BECO'& 
(112.063) 

······················· ··---

VELOCIPEDES 
CREANÇ'A!I: 

PERTENCEI, 

Columbia 
dOI dii('OI "Co! U nl bl&" 

197 - Prata do Carmo, 119 
(70672) 

gõliÍ;- mii.tcrliil ·de põrt;· ma.terlo.l 
cleotrico; te1nmente. e terr~en.s; 
IJ.vacem • pa.eeasem de roupa, ar• 
tlgos diversos; tinta, oleoe, madel· 
r11a e material ela canstrucç&o; ma· 
terla.l para automovell; medtce.· 
mentos; combUitlvel e lubrtnc&n• 
te. 

Os pretendentee ao tornectmen.. 
to devorAo, no local, dia e hota 
aclma determinados, entresar ao 
prutdente deat& conourrencla, em 
onveloppe tcohado e !&orado, o 
qual trará., por tóra, o nome do 
proponente c a declaraçlo do IC ll 
c.onteúclo, aa auaa propostu, em 
dua.a vla.s, sendo a prlmeirn. devi
damente sella.da e todas data.daa e 
aMI!P'la.da.s, sem razura.s, emendas 
e entrellnhna, devendo decluar o 
numero e o nome do artigo ot!e· 
recldo e, em algarl&moe e por ex· 
tenao, oe preços do unidade de ca.
da. artigo. 

so poderio participar ~a oon· 
cuNencll\8 u tlrmu prevlamente 
lnacript n Quar 1 General e 
que tenham sido julgadaa icloneu. 
Para Isso as Inter &doe apreaen· 
tarAo o requerimento do lni!Orl· 
pçdo a.t# 6a a horu do dia aol· 
ma reterlclo &. m orlclnal o res· 
poctlvo contra.cto social ou certl· 
dio de registro da. !Irma Da Junta 
Commerol&l, recibos d01t ultimas 
impostos tederaea, estaduaes ,e 
munJclpa e de rendas concer· 
ntnte6 a.o comm4!rclo doe &rti&OI 

Pela. Compallhla. Naclàn&l de 
Navep.ç6.o Costeira: 

ULYSSES COlUtU, 
AJente. 

Reol!e, 19-6-9311. 
(70, 776) 

"Sitio Jacaré" 
A Companhia. Manutaotora cre 

Teotdoe elo Norte, no Intuito de 
por termo é. exploraçto que vem 
eencto movtaa. em torno da pro• 
prledade do eltlo denominado Ja.
caré, alto i Estrada. de Agua 
.P'rla, desta Cidade, com as limitei! 
sobeJamente conhecidas, nm de• 
clara.:, ele publico, quo Nt4 na. 
p01111e Iecal do mesmo ettlo e mu
ntd& de tOdos os aocumenu. 
comprobatorlos do seu direito. 

Declara atna& que, tenao en• 
WM.o em necootaçOea com o anr. 
Bebaatl&o !ala.zar para vender-lhe 
o alludldo sltlo, autorizou al.e 

• a r~uln1tzar a. cobr&rJ.ç au 
r~daa. ac.s mocambos al exlaten· 
tt1, cobrança eeta qu. NtaYr. • 
conttnua a eatar a cugo uclu • 
alvo do ar. Antonio Mogelro, uni• 
ca pessoa. que tem autorlza.çlo 
para rectober a.a ~ludldM ren• 
da.. 

Recite, 16 de Junho de 1935. 
que H propoe fornecer. 

t;;~;~~~~~~~~;;;;~~~~ Todos os esclareclmentoa 
anrlos aerào torrnecldos '!~~~,~~~~~~~!!!!!!~~~!!!'ltiil-sourarl& do Quartel General, 

A D 

desarranjou-se?. 
da 

COLUMBIA 
c1os diiCOI COLU~IBIA 

197 - l'rn a do Carmo, 119 
(70072) 

2·4·8·11 
~ 

!ornecerA M rclaçOes completas 
material ser fornecido. 

Quartel General no Recife, 
de Junho de 1936. 

Pedro :'loarclao, 

2.• Tenente secretario do O!A. 
QIO. da. 7.• RIM. 

THE GREAT WESTERN OF BRA. 
ZIL R,\ YL" A) I);IJP,\ ·y LI• 

;\fl'rED 

lnquerito A dminis· 
trativo 

EDITAL 

J:>olo preaençe,, lllcu aaber a OE
NnllO DOS SANTOS BARA'IJ"NA. ,,:...============::::==1 oftlclal de 4.• cla86e, que por Por• 
tarla de :.10 do Maio ae 1935, do 
Or. Supellntendente, !OI instllu. 
rado .tnquerlto Ad.mlnl&tratlvo a 

A v i s o 
A tOdos, qul' nlo correrA. 11. que deve respondet POt' ter tncOt'• 

da. Vlotroln que cstav& rn•o.rcaa, ... rido na !alta. grave - aba.ndono 
par& o dia 20. Correri no dia. de emprego - prevista. no Art. 6S 
de Julho de 1936. do Decreto n. 20.465 alter11do pe· 

Esnwraltlo Rollrlguc , 
Rcsponsa v e!. 

lo de n. 21.081 de 24 2!1932, de• 
vendo comparecer perante a 
OommiMAo de Inquorlto, 1111. aala 
dM Oonstrucc:lles. sJtua.da no 

===============I edlflclo do Escrlptorlo Centrei - d~st11 Companhia, 11. rua ~rllo 
do Trlttmpho n. 328 - Ri!Cife, 
a.t lm de RMistlr a tod011 011 ter• 
mos do dito lnquerlto, pelo que 
o chamo e cito para dentro dn 
prMo de 30 dias, contadoe deeta 
data, poder ae d !tnder, sob pe. 
na de rev,.ua. 

A v i s o 
AS~OCIM;"AO J)OS C'O":IIERC'T \!\ 

TI': O ('.\U\',\0 ' ' F.OETAL 
DE Pf.R . . ~IBt'CO 

Devendo re11llzar-se doml~o. 
do corrente, uma essão ordln 
na. séde des tn. Associação. o 
etdente dft mel'm encarece o 
pa.reolm nto de todoe os 11ra. 
soctadoe. 

Ant!'nor ;lforrourt, 
2.o secretario. 

!:, para que chCiUe ao 11eu co
nhecimento, mandei publicar e~~. 
te edital no "Jornal do Oomrner• 
elo" e no "Dlnrlo da Manha". 

Recife, 5 de Junho do 1936. 

Jo~é de Az Htlo Machado 
SecreL&rlo da Commlas&o de 

lnquerlf o Admlnl&tratlvo. 
(70477) 

I Por CHARLES 8. D ISCOLL 
l·lld-~ .... N "DI A/tiO D~ •• ,..,,,,., 

OR1' AMORY. 

de Mason, e põ:-se a examínar det1dam ente todo& os cantos e paredes daquella caverna 

• 



J\1 rio cta l'tfanhl 

MOVIMENTO DO MERCADO 

Cotaç!lo oftlclal em :10 de Junl\o 
de 1936: 

Auucar re!lno.do, 
1 & • • • • • • • • 

AIISucar refinado, 
2.• • • • • . . . . 

ASaucar ualna, 1.• 
ASSucar ustna, li.• 
AsallO&r crysta.l .• 
ASSucar Denne a... 

rf\ ....... 
Asllucar lt.o Jacto. 
A88ucar branco • 
Assucar somenos . 
ASBucar mascavo. 
Arroz pilado. • • 
.Aioool puro, 40• • 
Alcool puro, 42•. 
Alconl dosnntura-

441500 

(()tiS OO 
44to01l 
ueooo 
398500 

348200 
221000 

'/8000 a 7S200 
68000 .. 68ll00 
4t400 " 48800 

37$000 " 38toOO 
.. 21100 
.. 2830() 

<10 • • • • • • .. 28500 
Aguardente . • • • " 18600 
tugodlo sertAo . • 531000 " 116$000 
\lgocll~o matta . • 52 000 " 511$000 
ng a de mamo-
na • • . .. . . .. 78800 " 88000 

~
au ..... ., " 18SOOO 
ó em caroço . 18eQOO " 19~000 
oço de alUodft.o lltbOO " 2t600 
a de r.!ll'na\\ba 1388000 " 1308000 

~
rOS SOCCO!I ~-
ChMOIJ , , , • - 58000 
CO!! &1'1:003 1111· 
dOS ,, , • ,. 4$000 

uraaoa • . • • - 211100 
a. do man-

Aloool: - Mercado calmo, com 
as I!Cl!Ulntos cota~: 

Aloool de 42• - 21300 a canada 
extra-senos: alcool de 40• - 2$100 
a ca.nada, extra-sellos; olcool des
naturado - 2t500 a cannda., ex
tra-Leiloe. 

Algod!Lo: O mercado algo-
Cioelro ab:'lu em poetçdo calma, 
oom 11.1 seguintes ootaç&s: 
Sertllo: 538000 a. 568001); lliattn: 
1128000 a 55$000 . 

As entrad1111 !oram estas: 
Pe procedenola. do Estaçl.o - ..• 

o 812.126 ~11os' 
De outros Estados - 4.\05:477 

kl!os. t 

COTAÇAO OFi'ICJ,At. Df> 
.ALGODAO 

(Bio ele Jnnelrol 

Rlp, 2 de Julho: 
FIbra lOillra. Serldó, tYJY.l 3, •.• 

61 ooo o. 510500; fl)>ra longa Se
rlcló, typo 4, 50$000 a 50$500; :;er
tl!o, typo 3, 4780QO a 48$000; Ser
tão. typo 5, 4St500 p, 4ttooO: Mnt
taa, typo 3, npmlnal; Mattas, ty
po 5, 42SOOO; Ceará, typo 3, no
minal; Ceará, typo 5 , 438000; Pau
lista. typo 3, 451000 a 458500; 
Paulista, typo 5, 438000. 

Entn'n.das, 1. 582 fardos; sahtda.a, 
712 fardos; stock, 14 .036; .estado 
do merendo, sustentado. 

~ 
verde!$ sal-

. • . . . • 244000 " 251000 COTA COES DA BOI.,SA DI! A!.· 
de mnn- GODAO Dlil LIVl!lltPOOL 

ICa • • • , • " ll61500 
Rool!e, 3 de julho de 11)36: ~ . preto • . • 388000 " 42:ooo 

mulatinho 708000 " 711 000 
19$000 " 208000 ,l.herturn 1 

Ponto•.: 
outubro . . . 6.85-B. do 2 
Jan!llro • • . . 6. 23-B. de 2 
Março . . . . 6.:U-B. de 3 

1118100 
. • •• •• •• 8100 
e cabra • • 6$600 " 78000 

~e carneiro 48500 " 5fOQO 

QJI.O DOS MERCADOS 

r: - o mcrct\Clo aaauca
ntcm-se em poslçAo lnal
com 1111 mesmas cotações 
s para os dlfferentes ty-

)uve cntrn.das de aaaucur. 
de publlcar o stock 

por se estar procedenclo 
ç!lo do mercado. 

Mercado estavel, saneio 
negociada. de 18t500 n 

~
orme o typo. 
O mercado deste pro

mo, sendo o typo "mu
tado de 70$000 a .••• 
eco de 60 kUos, con-

1dade e oaocarta; e o 
\"• de 38 000 a. 4:1f()OO. 
i 

c a· 
\um compri
.o total de 
10.000 de 
~imetros 

humano meçl.e ape• 
I de oompr)mentd; 
lO,QOO.OOO Cla I'JUlRel 
~OIS. ae estenderiam 
', PO't1Amo tão tm. 
ler a rei!Uiarlclllde 
~n to doe nna Q\IIIU• 
tinos. 
pnlham lncP.sa&Jlte. 
~elllr áo oro:antemo 
~ltoa ven•moso.~ tx. 
!KUE' 

~
eaaOas 111dla.a "'X• 
te cerca de m~·o 
Çl10 COtnPuKt(l. 1lt1 

urtco, mat.erliJB 
tc~oa orsra.ntoos, 
se •orna 1\ICI\ , 
os tubos filtra. 

1 estll.o obatruldos 
P e P !110M) e 
tplo de aores 
lumbago, lncba. 
1 oa olhos e noa 
~leu, tontetraa, 

e ca.naa o. 

Mproado calmo 

rntermedlnrla : 
OUtubro • . . 6. 3:1-B. de 3 
Janeiro . . . . 6 .10-B. do 4r 
Março . . , . 6.18-B. de 3 

Mercado calmo 

Fechamento : 
Outubro . . . lf .3ll-$11\lteraçAo 
Janeiro • • • . 6.10-s lteraçllo 
Março • . • . 6 .18--S alteraçl!.o 

Mercado calmo 

BOLSA DE FUNDOS PUBLIOOS 

orrerto. na Bolsa 

Recito, 2 de Julho clr 1936 
.Apollcea federaea: 

<.lompradores - venr:tcc:J•Jroa 
Ao Portador 5 % - 826$000 
- 7 .,. - 000$000, 

Reaju11tamento do v1n 1 :OOot 
~ 6005000. 

Ao portador - Bmll.sllo ,.... 111:1~ 
5 % 000 000. 

AJ)ollces estaauaest 
.Ao portador - Emlssllo - lPBII 
Ao PortadO\' (Portuari. IIJ) '1% -

7o/p ...... !1008()0. 
Bonue do Thesouro fi % ....- , •• 

950 000. 
J;>remlavola do vln lOOSOOO 15 oi• -
98 000. 

Apollce• munlol:pnea: 
Conaolldnl1aa li 'i' ~ 60Q 00(1. 
AoçOea fle bancoe e cc.mpa.nbtas• 
Banco Amdlla.r do Oommercto 

- vln - oiOt - '76$000. 
Banco do Povo - ViR 30. -

uoeooo, 
Banco central do Pormunbuca 

- Vi~ 1001 -• 1201000, 
OI a. Flaçlo e Tecida. de Per• 

!lambuco - '11~ 3001 - :100 000, 
B:mco Rclg'.onal de J?~mambuco 

- VIN IIOIOIJO ..- 801000. 
Letiras hypotheoartna: 
uo Banco) de Oredlto Real de 

Pernambuco - Juros de 8 !Yo Vln 
1oo ~1eooo: aa1ooo. 

'1'~ OOT.A.D03 

Dtvtacnl1o: 
&tQo sendo paiJI)I: 
Banco Auxiliar do Couunellclo

:llliOO por acçAQ - li.• MD.IeiUt 
e 1U~5 . 

Semana. ele 29 de Junho 11. 2 de 
Julho de 19;111 

l'llercndortas 
A!.guttt·acu ~.. Cle çaohaca. u-

uo ....•• , •.... .. 
AlCOOI, litro . . . . . . . . 
Algodllo em pluma ou em 

rama, l~llo . • • • • • • • 
AH&ucnt· roflnado, 1 • •... 
A:lllucar r311nado, li .• •... 
Aasqon crystal •• 
Aasuclll' usma . • • • 
l\88pcnr demorara . , 
Assuoar branco .• 
1\S.~Uoat· somenos, . 
All~uonr 8.• )neto • 
Alii!UCUt' mnsca v a do 
Atroz pUado . . . . 
Basas de mnmona. 
~rracha Cio mnngabelra. 
Borracha de manlçobd. • 
Cnoau . . . . . • . . 
Ca.!é em caroço .. 
Caroço de algodão. . . . . 
cera <1e carnauba • • • . . 
üOcos desca.scn.dos. . . . . 
couros eeccos espichados. 
Couros seccos salgados, 

kllo • . • . . . . .•• , . 
Couros verdes salmourados 
Farinha de mandioca • • 
f'ecula. de mandioca . . 
Fe\J!lo . . . . . . , • 
Milho, kilo .•.••• 
ouro (grnmma) • • • • 
Prata (gramma) • • • • 
Pelles de ca!Jra • • , •• 
Pelles de cnrnelro. kllo 

Valores 

1830 
UIIO 

3$360 
tno 
8640 
~6:.10 
116110 
e540 
11;470 
1)410 
834U 
esoo 
8770 
t5:JO 

215000 
:!8:.100 
lf:JOO 
11240 
8180 

3s5oo I 
8220 

4$170 

:18900 
~.,:sa~.. 

t370 
11420 

112b0 
1320 

158009 
160U 

13833J 
01060 

Os demels produotOI Mham-se 
na pauta. gernl. 

Merl'l~rtn f'l .... ,. mbio 
EM NOVA YORh: 

Recito, 2 de Julho Cle 1986 
Abert11ra. - Hoje - Anterior 
Londres SI Nova Yo~k por l! -

• 5.01,814 - 6.01,618. 
Paris - o 6.63.00 - 6.63,6116. 
Genova. - o 7.87.00 - 7.87,00. 
Madlrld - c 13,74 - 13,'74. 
Amsterdam - o 68,16 - 68,15. 
Berne - 82,74 - 32,76. 
BruxeiiM - o 16,90 - 16,90, 112. 
Berlim - o 40.34 - 4<1,~6. 

EM LONDRES 
Rec1to , 1 de julho tle 1036: 

Abertura. - Hojo - Anterior 
Nova. York SI Londres ppr f: 

s 5 .01,314 - 5.01,518. 
Genova. - L 63,75 - 63,75. 
Ma4rld - P 36,50 - 36,62 , 
P!\-l'ls - ;F' 75,75 - 76,7fj. 
Ll~boa. -. Esc. 1~0,12 - 110,111 
Berlim- M 12,44 - 12,411. 
Amsl;erdam- FI 7,37- 7,37, 
Bcrne - F 15,3ll - 15,~3. 
Bruxellaa - B 20,69 - 29,7:1, 

l'~1ercado de titu}Qs 
Ret'lfe, 2 de Julho de 1996 

EMPRESTIMOS BRASILEIROS 
Feaerae.. lfoJe Allterlor 

Dr~ll (Ek. OU.), 
19ll7157 6112% .e li9·15-0 29-15-o 

Pun <Ung, l5 % • ! 89· o-o 90- o-o 
N o vo .Fundln(l, 

19141 . • • . • .c 69- 0-0 89· 0-0 
ConversAo, 11lt0 

4r % ••••• ll 17· li·O 17- 11·0 
f!lmpreatlmo de 

1913, li % . • .c 18- 5·0 18 5 •I' 
Fundtng, 1 O 3 1 , 

5 .,. • • • • • :t 60-10-0 60-10-0 
); taduses : 

OJ.atr1qtu Federal, 
5 % • • • • t 24- 0-0 24- 0-0 

Rio de Janeiro 
19:17, l5 •I• • • • .! 15·10-0 115-10·0 

Bahia, 191!8, •• , 
5 o1• • • • • • ! 7- o.p 7- 0-11 

"arA, li •1• • • • , l; 11- 0-0 3- 0·0 
M In a 11 Gera.es 

1928158, 611:.1 •1• :t 19- o-o 19 o-o 
Nlotheroy (8ld. 

de), 7 •1• . ••. ! 17- o-o 17 o-o 
PBl'nná, 1958.'1 'lf> .c 20- o-o 20 -o-o 
U.o Paulo, 1921· 

3&,8% • . • • t !ilJ·10·0 2:1·10·0 
s&o PaUlo 19ll6-

56,1'7~% (Inst. 
de 0816) • • • :t 32- 5-0 3:1-10·0 

SAo Paulo 1026· 
7 wa-

-3 



rloa Men
Eacotelros 

rta ao dl
tercedesae 
on Cavai
do Rio a 

com tanto 
, fazendo 
actlvldal!ea 

Companhia Manufa 
ctora de Tecidos 

do Norte 

tarJa de 20 de Maio de 1936, do 
Dr. Superintendente, toi in.atau. 
rado lnquerlto Administrativo a 
que <teve responder por ter Incor
rido na falta grave - abandono 
de emprego - prevista no Art. 63 

""'"'"""·'•'>m do Decreto n. 20.46!5 alterado pe
lo de n. 21.081 de 241211932, de
venc1o comparecer perante 8 
Corrun1!14Ao de Inquerlto, na 1181& 
daa OOnatrucçOes, e.ttuada no 
edl!lolo do Escrlptorlo Central 
desta Comp8nllla, é. rua Barii.O 
do Trlumpho n. 328 - Recife, 

~llat<>rl<l n!lzn c1e IUIBistlr a todOII 011 ter
vvJW><OUlii.J m011 dO ditO lnqUerito, pelo que 

,.,,.,,., ... .., o chamo e cito para c1entro do 
~~~~~~cd~J~ praso de 30 dilUI, cont8d011 desta 
n dato., poder se defender, aob pe. 

na de revelia. 
E, para qua chegua ao eeu co· 

1118Wl:IP'~<~ nhoolmento, mandei publicar es. 
te edJ~I no "Jornal do Commcr
clo" a no "Diarlo da ManhA". 

Prefeitura Muni .. 
cipal de OI" da 

E D I~AL 

Ten4o o ar. Ellaeu Bcerra 
Araujo, requerido 11cenç& 
Prefeitura para Instalar Ul!l 
mo de torça de 1 cavalo no 
dto n. 73, situado na rua da 
resta, dosta cidade, para ta.zcr 
funcionar um fabrico de rat , de 
ordem do dr. Prefeito do Muni• 
clpio e de acOrdo com o artigo 
n. 19 paragrato 1.0 do OocUgo de 
Postura, :Cica. mn.rca.cW o.pr .. o de 
oito (8) dlaa para aquelel que so 
julgarem preJudicados COin a re
ferida pretenç4o aprese por 
eaorlto os seua protcat 

Olinda, 1 da 

TOE GREAT WESTERN OF BRA. 
ZIL RAYLWAYS CO~IP Y Ll• 

1\UTED 

lnquerito Adminis
trativo 

.EDITAL 

:toe1o presente, fa<:o a&btr a OE
N1!:8IO DOS SANTOS BA.RAüNA, 
oftlclal de 4.• clas.se, quo por l'or-

&cite, 5 de Junho da 19311 . 

lo 6 da Azevedo Machado 
Becretario da 00mm1sa4o df 

Inquorito Admlnl.strativo. 

(70477) 

Companhia lnqus
trial P ernam-

. I 

bucana 
SE~mLCA. GERAL ORD AlUA 

Oamar~~i~lbe, 2 de Julho da 19311. 

A DmEC!rORIA. 

(80.041) 

J. A. NO G UEIRA 
RUA LARGA DO r.O!IARJO N.• 128 

Club de Sorteios de Moveis 
a.utortaa<lo e t18callla<lo P 18 Delegacia Fiscal da Pernambuco 

CARTAS PATENTES NS. 611 K 69 
Reenltado dRs extraçõc do 

Jl7.adas em 3 de 

ExtraçAo és l1 112 l1ora 
1.• PREI\fl!) • , • • , 00881 
2.• PREMIO • • • 62Jiil 
3.• PREMI O • • • • , ~72~8 
<1, 0 PREI\flO ••. , • 8.'i9GI 
11.• PRE no . . . 41l:!Q6 

.J, A. NOGUEIU. 
Prop:\etarto 

<'Oupons-brJndes gratuitos rea
Julho de 1936 

Extraçllo és 17 11:a horas 
l.u PREI\DO 61262 
2.o PREJ\110 • 4'7848 
3.0 PREI\DO , 17<l40 
4.• PRE JlO • 9'7995 
l!.o PltEI\flO • 67006 

VISTO: 
ABEL PINTO 

. . 

da Julho da 1936. 

A DmECTORIA.. 

(80.043) 

Beneficente 
do Amparo 

Objecto perdido 

I 

(80.063) 

"PLANO ESPECIAL" 
Adquira, gratuitamente, 
uma caderneta numera
da do "Diario da Ma· 
nhã" e outra do "Diario 
da Tarde", para ficar 
habilitado ao premio dia-

rio de 80$000 - · _________ .....,~ 

Dr. Castro Silva 
DIBECTOR no PROI\IPTO 

SOCCO RRO 

Com 4 aono1 de pratlra das 
maJore• cl1n1cas oa AUema

Dha. e França 
De regresso de aua \7lagem 

reaasumlu a cllolea 
MOLESTIAS DAS SENIIORA , 
VIAS URINARIAS, OPERA· 

OOES E PARTOS 
Consultoria : - Rua JoAo 

- Pe5116a, 363 -
De 2 u 5 horas 

Realdencla: - Av. VIsconde 
de S uassuna, 8GS 

Requerente: l"tanclseo Ellaa de Vu• 
conceUos Torre6. 

Vllltoa, r~lat&dos e dlscuUdos este
autos em que o cld~d&o !'ranoial'o 
Elias de Vaseoneelloa Torrea, requer I 
lno ezpeça diploma do rorovllllonado 

BICYCLET AS E 

VI T ROLA E 
DI COS, 

Rua João Peell6a, 197 

RESlDENCJA: - Rua 
Ama relia 

~uao O PIRATA Por CltiARLES B. DRISCOLL e 
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~ L A 1: O n I O 
--------------·------

os autoe U.cotc rto qual 

dcpuscl·wr.. quatro tc~terr.unhas , quo diariamente e tava.m com o 

accuaado Ccn6 io doe Santos Bara6 na na .aédo dos scrv, çoe, que 

o mesmo au entou- se de facto há tc,po~{ preci ando a testemu

nha Luiz de França Froit a, apontador , que R au~cncia data de 
' . ' 

9 de Abril do corrontc anno ,/ ~ep . Fl • 21 / . Eata declaração 

6 unanime entre aa teBtomunhae ouvidas . A corr.mi eão no 

impo eibilida<.e cobrir o paradeiro d o a c cuaAd o Ge ·néaio 

dos Santos Bara(ma, 
f 
olicitou da Cai~a de Ap sontadoriaa c Pcn-

oÕea <Ül Creat Wcstcrn providencie no cntido de cr intima o a 

comparecer o indigi tado accusado. nao urtir.ao effeito cata pr~ .. 

videnc ia por não ter oido encontrado / Doc . Fl • 11 / . Puulicado 
I 

c di tae:.:~ <.lo accordo com o rec;ulamento que recsc o a.eaumpto , ainda 

-a~aim nao compareceu nem uC fez rcpre cn ar, correndo a 1m o 

proce o a revelia do accu·ado. 

Do ey;po to a Cornmi sn.o conclue pela procedoncia da fal-

ta grave , attribuida ao Gr. Gene io dos Sa.ntoe Bara6na, officia.l 

uc 4a, ela .se da Locomoção , em Yirtude da apurF1ção a que chegou , 

diante da confirmação unanimo da te .... tcrnunha.e arroladPG1 do abR.n-

ono du ~;;erviço . 
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INFORMAÇA O 

Genesio dos antos Baraúna , até a Presente data , nâo at 

tendeu aos termos do offici o p fls . retro . 
Assim sendo , proponho seja re1te~ado o exPediente, já 

' ( ·. 
agora , por intermedio da Caixa de Aposentadoria e Pensões da Great 

l'Vestern of Brasil Ra11 way . ' 
Ao sr . Director de Seccâo , para os devidos f i ns . 

I 

Rio , 28/ 10/937 

%J-.UJ~%:.J;;a.u-tlOA ~~ 
au~·~/t-~~ 

r 
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M . T. 1. C.- CONSE L HO NACIONAL 00 T AABALt-10 

I s 

1-1.9 /37- 995/ 6 

Sr. a n to os o 

/c do c:; md1c:: to db 

. 11 

. 1.t 

1-1184, 1~ e 

cone do, nest 

t do utos 

t v6 

o ny L1 t • 
de • 

24 ov ro 7 

rrov 1os d t 

os t os te o o c1o nf 

d 193 , co un1co u vos o1 

, .lo r zo , vi -

s o 1n u r1to d n1 t 1vo con-

r t 

1 t1e u 

t mo 1 

A nc o d õ s 

1r c or d cr r1 

si: 



MINISTI:!RIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÊRCIO 

C ONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

_____ R1o e ~uneiro 27 do Junho de I 38 . 

(r'~dó~~ 
illXl . 

I _ _ __ _ _ '__conPide:r,...,. -0-do S.n DirP.cto - ~ 

~ -ú~ . úO f!>lcti~-<P!".:w o~~ _di; do «LJ f'· ,&,f. 

_ &. J ff . _ · ...., 1.14- 'ir.t;.,~O .,' út2 / . 3 f_ 
_ _ .f{J~,.,., dt /, t ' dY { ui{-/t; , t9d'tl' 

. -..-

])a_ ectm da_ 1. 
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M IN ISTÉRIO DO TR - LHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

CONSELHO NAC.:IONAL 00 TRABALHO 

Espécie : 0 F I C ( A L 

Origem ........ .... ................................ ....... . 

INDICAÇÕES DE 
SERVIÇO TAXADAS 

CARIMBO DA ESTAÇÃO 

HORA DA TRANSMISSÃO 

11 o 

<! : i Sr. P r si dente do Sindicáto dos Ferr()1Jiários da Great es-
"' a tern. - ua Visconde do Rio ranco, 33 - Jaboatan. 

INICIAES DO OPERADOR 

"" ~ ~ Pernambuco. ~ 11 t--~~~~~~~~--------------------------------------------------~~-------------1 

<t I 
[L ~ 

~ n: 
(9 ~ 

§ .... 

w J 
_j o (f) 

.g z 
w ~ ~ 

<> a: 
l- : )

.g 
;; <( 

X 
~ o 
.g .... 
o X 
"" i w 
<> .... 
• 
e 
E 

N. 1-39/38 de 1/8/938 ~oces~o-8.995/36. 

Sol 1c1 to-vos necessartas providencias sentido ser informado esta 
I Secretaria vg prazo 10 dias vg si !o1 entre e ferroviário Genesio 

dos Santos Baraúna vg o oficio 1-1936 vg 24/ e ovembro do ano pas-

sado vg encaral.nhadõ a:os cui_dados _ dãssé S!ruftcáto pt Atenciosas sau-
,., 

daçoes - J. • de art1ns Cas 1lho - iretor Interino - Secretaria 

Conselho ac1o al Trabalho pt 

o z 

... ,. ... 00 -~~ .. ~------------- ----~---------- ---------------
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Jj 
Syndicato Interestadual dos Ferroviarios da G~eat 

Fundado em 

29-5-1937 

Re~onl:!.ectdo em 

3-9-1937 
-~- ~ 

Filiado á Federação das Cla se Trabalhadoras de Pernambuco 
R:E C I F E - P E R N A M B C O - B R A S I L 

q(ef....... ~ . i to dministr~- q(ecífe, _...:l::.::O:.... de ____________ ..... ·-·········· .. . ···········---········de 19 ..... " · 
tivo . 

( ,I ' ·. 
Ilrno . t.Jr . becrc ~ri~ Jo Cons lho 

I 

.. 
e cordo c rn o vos o tele 0 r·m no . 32 . 103 , r c-

bido em 6 do corr nte, com ~c - vos aue o oficio u vo. rP.f -
ri~tes , eotin do o fe rovi~rio , n - o sin i~ lis do , Sr . n s o 
dos ~ to Bar ún , ro· entregu o seu irmo , m fac do mesmo 
fer:r vi .rio se \.;h r us nte :lest C pit·l , em lue; r i""no do . ,.. 

.. ~ ·-
"' '' 

s ud fr t rnid d 
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MINISTÉRI O D O TRABALH O, INDÚ S TRIA ê. CO MÉRCIO 

CONS E LHO NAC IONAL 00 ·rRABALHO 

.. .................... ................................................. .' .... ~'9.?.?.:~"!.~/. .?.ª.r:~.~).A ......... : ...... : ... .l. .............. .. r..... , ........... ...... etmJJ. .... ª·=· ...... .. 
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I . . 

1-2.024/38- .095/36. 17 de Nov mbro de 1. 38 . 

vr. 
p/ 

Redator !o Í>i rio Oficial 

Impren:=:n c1onal 

,. 
,. 

Peço-vos ubltc ;o do incluso 

"Fdtt 1" da r1me1ra vec ão <lest · Secr tart , 

por tre1s ve7 s consecutivas, na pRrte compe

t nte. 

,., 
Atenciosas Sau<lacoes 

D reter da s cretar1a, Interino. 
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• 

CO SELHO NACIONAL DO TRABALHO 

lA. SECÇÃO 

( ·. "' \ 

lo prese~t rtca notificado o Sr. Genes1 o 

dos santos Baraúna .para, no razo de 15 dtas, cont ados 

da presente data, m diante v1sta dos autos do . rocesso 

r eferente ao in~uertto administrativo a ~ue r spond u ,. 

na The Great ·estern· or Brasil Raj l ay Com nny Limlted, 

apresentar suas razões d defêsa, para posterior pronun 

clamento do Conselho ac1onal do Trabalho. 

Rio de Jane1 ro, de ov bro de 1.938 

) 

D r .tor, Interino • 

• 



MINIST~RIO DO TRAB ALH O, INDÚSTRIA E COMERCIO 

DEPARTAMENTO NACIONAL 00 TRABALHO 

~~~ ·:= :~: o:H~:~~~:.êl.L~~~[:I:.~-- : 
·.:·.:·:.::·.·.::··:·.: .. ·.·.:::·:::·.·::::::-.···::·:::::·:.:·.::··::··:··:·::::::: ....... · .. ::-...... ::: .. ::·· .. ·.: .. :::·.·.:::::::·.·.·.~~::::::~·::: .... · ......... ·:·· ... ·~·: ............ :. .... :::.·~::·.·_· .. :::::·.·.-::::.· 

:: :::::::-::::::=:~:~~~~~ 



1
6 J '

1
-- ~r C r IIS -··--·-·-------·-······································-········--------···········-············ ·'--'-.! ...... :.~-- ····················· ....................................... -- - .-.. ···•"-· - . 

, , , /) · , ,/ .A. e,.t,.,.,.A-----·:.n:.oJ~·- ----· --···········-·----···-··· .... ··········· ·"'· ······tfbti · ;·····J. ..... J ·· · · · -~ ·· -·--~··" •••• • ·Uot-âv ······e-:;-nç.PIIvuv w-v 
I 

~: ~: ~õ~, - . -~;-~: -=- =··-································· cp~·zt;J.::;:;~d!L~:~I9 .. ~Ji --··········· 
. _(Qf"'~"-~;r-r.~· ··· ..... 

: : -·· ~-·=--=-:::--:~~~~~'--~~-~~9~~,:::~~,~=-::••••••• ·······~·-············· 



C. N. T. 

~· -· 
PROCESSO N .. f..?".f....r··, 

193 ... 6. ... 

ASSUNTO 
j ri \ . ( . 

· .. r~.-~d:_\A~ ... If .. b~~L--~"1 
I 

- :b~11l ~!J P.~~ 
.d~M+.11.~ ..... ~ ................ . 
. ~ ~ RELATOR~~~ 

r: f(~ ...................................................................................... j .. ~ ........................................... l ................................................................ . 
DATA DA DISTRIBUIÇÃO 

. ................................................. - -········· ~~= ~~~J! -·· -··········· ··········· Y···Z:,. 
DATAr A SESS - n u 

/~ ; Q (/ ....................................................................................................... l ......................................................................................................... . 
RESULTADO DO JULGAMENTO 

···Gtt .... D ......... :~A ..... _ h ...................... :. .......... \L ... t'*'·l~h_ ~ 
.. ..... G .. : .. ~ ....................................... :: ...... M: ........... 9 ...... ~ .............. 1 ........................ ~ ..... o. .. e. .. tt .......... ~ .......... . 
............................................................................................................................................................................................................................ 



MINIST~RIO 00 TR"-8ALH() , INDÚSTRIA E CCM~RCII!t 

DEPARTAMENTO NACIONAL 00 TRABALHO 

, / 1940 A C O R D 

~/ / 
ECM/ZM. 

VISTOS E RE;LA'fAD .. da autos do processo em 

que The Great Western of Brasil Railway Co . Limited remete o 1 

I ' I 
ori~inal do inquerito administrativo que fez nstaurar contra 

. I , , 
Genesio dos Santos Barauna .ac1sado como incurso na falta ca-

pitulada na letra F do art . 54 do dec . 20 .465 , de l Q de outu-.- , I 
bro de 1931 : I 

COYSIDERA1mO que ,conforme esclarece 
I 

da Procurador a Geral, a .:t;alta atribuida ao acusG.do 

o parecer 

se encon- 1 
I 

I 
tra perfeitamente caracterizada, justificando- se, assim, 

demissão solicitada por aquela Estrada ; 

CONSIDER NDO, outrossim, que , n ot ficado por 

editais , o acusado não apresentou suas raz Ões de defeza , dei-

' xando correr a sua revelia o processo; 

R1 SOLVE a Primeira Camara do Co1welho Nacio-
, 

nal do Trabalho julgar procedente o inquerito , objeto dos pre 

sentes autos e aut o.rizar, c cns equentemente a demissão do a cu-

sado . 

Rio de 

enLe 

Fui Geral 

, 
no Diario * 
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RIO QE .JANIEIR01 D. Fo 

' 

I t 

I 

,. 

Comunico-vos, para os fins convenientes, que 

presente o · inquérito administrativo contra vós instaurado 

----------------------------------------------- • resolveu, em 

Atenciosas saudações . 

, 

( 

1 



MINISTI!RIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMI!:RCIO 

SF CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO • 
R I O O E .J A N E I R O, O, F, 

' 
• 

da Gr t ~ et o 

Transmito-vos, de ordem do Sr. Presidente, 

cópia, devidamente autenticada, do acórdão proferido pela 

~~~~~Câmara do Conselho Nacional do Trabalho, em sessão 

inquérito administrativo instaurado por essa Emprêsa, con-

Atenciosas saudações. 

Diretor 

• 



j 

' ( ·.,1 ' 

• 



• 

Syndicato Interestadual dos 
Fundado em 

2!·)-5-1937 

~ 

Reconhecido 

::J -9-1937 

~ 
N2 188 RECIFE - PERNAMBUCO - BRASIL 

!RefOf .1H~7/940. !Recifé.~ 15 de .. J.ulho .............................................. . 

Exmo.Sr. Presidente do 
Conselho lacional do 
Trabalho. 

RIO DE JANEIRO. 

ce ·~o r"'"' 1. c cão 

( ·. ,I \ 

' 

r J_ S-1-LJO 

í" 

cio 
ter 
seu 

Anexo ao prisente estou enviando para V. Excia . o ofi
que foi dirigido ao ferroviario Genesio dos Santos Barauna, por nao 
sido encontrado, e nem ter o Sindicato obtido qualquer informaçao de 
par·adeiro. 

Atenciosas saudaçÕes. 
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c n~/Q .• 995- 36/1-;,- //~:;,~{t; 
FllO Ql! .,ANElR01 D, F, 

;.-;7 de un110 de 1 40 

"' 

I 
I 

( 

• 

Sr. Genésio dos S ntos Baraúna 

· . 

A/C c1o Sinclicáto Inter tudual da Great /estern 

H.ecifc t• 

, , t .... 

Comunico-vos, para os fins convenientes, que 

a l Pir .eira Câmara do Conselho Nacional do Trabalho, tendo 

presente o inquérito administrativo contra vós ins taurado 

pela Ciror t .lestern of 

---------------------------------------------- • res olveu, em 

sessão de 15 de Abril p . f.Jassudo , julgar uvocedente 

o dito inquérito, flUtor i zend.o , consenuentenente o. vodso. 

~d=e=m=i=s~&~·ã~o~----------- • pelas razões constantes do acórdão 

publicado no «Diário Oficial » de 28 de Uni o findo • 

Atenciosas saudações. 

( Oswaldo Sot...res ) 

DiPetor Oera1 da ec rot rin . 



M INISTÉRIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA E C OM É RCIO 

CONS ELHO NACIONAL 00 TRAB ALHO 

······••••••••••••••··················•••••~•••••··~·~~ .. 1,~~z.;:.~.~···~~···-· ::·.~"'""+·: ... --
~ ~, "'-" . .............................................................................................. .. .. .................................... / ......................................... .. 



I 

........................................................................ ··-····· ... !!'! ..... 1 ........... ! ......... !'+.' ........................................................................... . 

---.................................................................................. .. 


	Capa
	Presta Informação
	Inquérito
	Autuação
	Portaria
	Ata
	Juntada de Documentos

	Mandado
	Certidão

	Mandado
	Certidão

	Certidão
	Juntada de Documentos
	Fé de ofício
	Presta Informação
	Presta Informação
	Edital
	Ofício
	Mandado
	Presta Informação
	Presta Informação
	Presta Informação
	Presta Informação
	Presta Informação
	Presta Informação
	Presta Informação
	Presta Informação
	Presta Informação
	Presta Informação
	Presta Informação
	Presta Informação
	Presta Informação
	Presta Informação
	Presta Informação

	Assentada
	Conclusão

	Relatório)
	Remessa
	Presta Informação
	Ofício
	Presta Informação
	Ofício
	Presta Informação
	Telegrama
	Juntada de Documentos

	Presta Informação
	Presta Informação
	Ofício
	Presta Informação
	Presta Informação
	Capa
	Acórdão
	Ofício
	Ofício
	Juntada de Documentos

	Ofício
	Ofício
	Presta Informação



