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Continua subindo o custo de vida

Times recebia-, diária- ,trega do noticiário no mes-
mente, o bem elaborado mo dia em que é remetido
serviço telegrafico' IT_, 'pela agencia-

j relatando c_ últimos _ im-l Neste registro queremos
portantes acolit-cim-n-jagradecer ao agente local
tos em todo o mundo. da REAL, sr. Moacir de

I Tem nos sido possivel c- Carvalho Prado, que tem
f_rec.r acs leitores fatos dispensado ao nesso jornalnovos, graças á gentileza as melhores atenções-
de Real, que nos faz a sn-l

A cada dia que passamais aumenta o custo dè
vida tm Uberlândia. To-
das ' as utilidades foram
majeradas de maneira as.
trt-hcmfca, estando pelahora da merte.

Fenômeno que exempli-
fica bem o que afirma-
mos, é o preço des cereais-
Z-na que ainda detsm o
titule da maier produtora
d2 arrc_ de Minas- t.mo
pago, no entanto, pelo pre.

duto, talvez mais qus os
habitantes dos centres que

jc importam.
Um quilo de arroz está

custando, em Uberlandi.i,
25 cruzeiros, o que nãe*
deixa de ser um absurdo.
Nete.se que o'produto, tam
bém cemo o feijão, que an-
da pfla casa des 20 cru-
zeiros, é a base alimmtar
do trabalhador- O; aumen-
tos vieram, portanto, a-'gravar a bolso daquela"

[que recebem o salário mi-
nimo, talvez mssmo Vem
sua decorrência, desde que
foiçou a roda do circulo
vicioso a dar várias vol.
tas. Seria cansativo enu-
msrar tudo que hoje- eus.
ta o dobro ou mais do do-
bro. de algum tempo a es.
ta parte- Vestuário e cal-
çado vão se transferman.

Ido em objetos de luxo. Bãs.
•tn dizer que um cidadão
-qui percebe c salário mi-

NÃO USE TAPETES
PARA ENFEITE

USE TACOS ARTÍSTICOS S
PARA SEU DELEITE

Tacolândia
INDUSTRIA ORGUI-HO DE UBERLÂNDIA

ANTÔNIO CHADI FAB
AVENIDA JOÃO PINHEIRO. ISIi - UDERLANDU - fCG.

Efeitos devastadores nos parti-
doscomonistas do mondo inteiro

cia servil a Moscou dos di-
rigentes comunistas fran-
cèsâi'.":'--*J*"* 

"---"•';*-.•*-*--** -.¦¦•
GRA-BRETANHA — O

Partido Comunista está a-
travc.saiid» sua mais gra.
ve crise desde sua funda-
ção em 1920- Muitos comu-
nistas'ingleses, que aban.
denaram ns fileiras do par-
tido, estão lideradas por

BRUXELAS (IPSl "A re.
V vo_-Çft»)«PA™Hunfirta„ç.s-tR

dores nos partido» cómu-
nistas de todo o mundo li.
vre" — segundo informeu
á Confederação Imeroacio.
«-aí de Organizações Sin-
dicais Livres (CIOSL).

Num estudo sobre os e-
feitos dá agressão soviéti.
ce.á Hunijr;i a CIOSL,
que conta com 50 tnilhõe.
de membros, disse' que a
reação contra o comunis.
mo era'total em todos'- os
partidos - comunistas - da
Europa Ocidental. Velhos
e ' in-Meradc-s comunis-
tas se estão retirando dasfileiras do partido ás cen.
tenas-

O estudo feito pela
CIOSL. país por pais de.
monstra o seguinte: *

ÁUSTRIA — Os traba-
lhadore. rasgaram suas
credenciais de comunistas.
As renuncias ' em massa
des membros do partido
foram causa de violentas
disputas no seio da Comi--
. ãò Central do Partido
Comunista-".'"""," "»

'ÍTALIA — Milhares de
trabalhadores eslãoB aban-
donando o*Partido Comu-
nma e"às organizações sin-
dicais dominadas por este.
Pôr exemplo, as organiza,
ções sindicais controladas
pelos comunistas perde,rám 3.000 membros na pro.'vincia de Revigo, num pe-riodo de duas semanas- '
IFRANÇA — Varais *ór.

ganizações locais da CGT

tJS^S£ MÀNli^TA-JAOjPOPULAR
<*-w*

figuras do cemunismobri.
tanico. tais como L. Ça-i-ftoh; _o"Srnai&'{«.'Í*tM^r'ra.
balhadore. 

'«¦>. 
Eletricida*

de, uma organização do.
minada pelos comunistas,
e J. Grahl e L. Keely, do
Sindicato des. Encanadores,
também sob dominio co.
munista.
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ANTLCOMUNISTA

nimc^.não cwiSEgu.» ccm_
prar um par dè sapatos e
um terno de roupa regu.
lar, com o produto do tra.
balha de um mez.

Eca alugueis? E os re--riédios?
A crise genèralizaje- A

inflação destrói p nosso pa-
der aquisitivo,.E o que as
nota, é uma tendência a.
centuada para c agrava-
mento da sltuaçãc

Píeres dias ainda nes
aguardam,

torux.x*MKm-rm*-rrr*m-.innwnmm.*-^m-fr- aaaoaoaootm

A's suas ordens o novo

POSTO ESSO TRIÂNGULO
Um estabelecimento «iue honra a vida comercial da cidade.
Os automobilistas desta cidade já dispõem, para atender ás

necessidades de seu carro, de um novo

Posto de serviço "ÉSSQ TRIÂNGULO"
1*" vias mente aparelhado e com pessoal especializado, para propor-
..onar serviços de qualidade e os afamados produtos ESSO.

Av. Vasconcelos Costa, 1354 — Uberlândia —Minas Gerais

D. Waldomira Caodida
de "Rezende

A cidade foi, ontem, a-
balada com a nc ticia do
falecimento de d. Waldo.
mira Cândida de Rezende,
figura estimadissima é
respeitada em nesío meios
sociais, graças ás qualida.
de de coraçio que a carac-
terizavam- :*-,'

A extinta^ que contava
82 anos, era.espcsa do sr.
Thomaz Ferreira de Re.
zende, deixando-o viuvo e
os seguintes*, filh.s: João
R-zende- caiado cem d-
Antonia Machado Rezen-
de; Alaide" Rez.nde Pe-
reira,.casada.«ini o sr. Qdi.
lon -Custódio, •i^ereira; An-
Tõnfó"""**i"-Iwm3 Fefej^ãia-V
Rezende, cásade com d- Ma,
ria Pacheco Rezende;* Co.

rina Rezende Junqueira,
casada com o sr. José Za.
charias Junqueira- Deixa,
ainda, 28 netes e 24 bisne-
tes, e cs seguintes irmãos:
Maria Jesuina Rezende Ri-
beiro, Clarinda Cândida de
Rezende e Orestina Re-
zende Barres.

O passamento de d- WaL
domira deu-ss ontem ás
18,45 hs.. deixando a cida.
dt. profundamente conster-
nada.

O s-pultamento dar-sajá
hoje ás 14 horas, saindo c
fejétro da residência da
familia á av> Floriano
Peixoto, 252-v

Ceria Ltda.
Comunica que reabriu suas oficinas meca
nica., estando apta para prestar asslsten-
cia em máquinas VOLVO E OI.TVER.

Av. Vasconcelos Costa. 1688 — Caixa
Poetei 488 — Fone. 1088 — TJberllndla

Não compre luxo — Compre utilidade
O doto refrigerador CLÍMAX Baper T pé» reeolre

perte lUe-ent» o Ma problema e CUSTA A METADE

GLIM1X BLINDIDO
(Com-maor hermetlcamenu fechado)

Maior aefuaaca, «dor economia, maior i
lend-.tlleBcliMo,
Adqnlra no ooacettloaárfo 
-AUT0BRA'S LTDA.-

Arealda Flori».o Peixoto, STS
o »e.. refrigerador "CLÍMAX BLINDADO" com !»-.
Iie_.de. de pag-menlo», realmente ao sen aJcanee.
Perfeito «frrlço de urirteiuU tfcnlc. ,m todo o
pai».

Gregorio Barrios
em Uberlândia D

FALECIMENTO
A's 18,30 hs. de ontem, tins Borges, Zaira Mar-

[com a idade de 50 anes. fa- tins Borges, residente no
jleceu a sra. d. Rachel Bor- Rio de Janeiro, Olavo Mar
ges Ferreira, figura qus tins Borges, Tarcila Mar-
desfrutava de grande cir- tins Bcrges, residente em
culo de amizades em nes. Sacramento, Eno-k -Mar-
s-, terra, mercê das quali- tins Borges, residente em
dades que exornavam seu Conquista e Nabor Martins'coração. Borges, residente em Ube-

A extinta,*que há cerca raba.
de um ano vinha padecen- O enterro será hoje, ás
dò, deixa viuvo a sr- José 16 heras, saindo o feretro'jí^_aU___,fôrreita._j_M3njU_áâ^^C<^

inho), unia filha, Maria An A' fámiüa enlutâdá a.
gelica Ferreira e os se- presentamos votos de pe-
guintes irmãos: Igor Mar- zar.

nioioKitsõtsaaôootsioooooopisaooooaoatiàaoimom
ESCRITÓRIO "LUIZA" DE

CONTABILIDADS
* ¦

BENONE BORGES
Contador —Escritas avulsas e demais
serviços concernente a sua profissão.
Rna Mlraporanga. 767 C. PosiaL 275-UberL

mimtouaimnmoaainunUm-vtxtaooisaooooaaaanriim

|osé Ferreira Luz
A cidade hospeda o sr-

José Ferreira Luz. inspe*
tor do Banco Nacional do
Comércio e Produção, pes.-
soa que pela esmerada e.
ducação e cavalheirismo
de trato, conquistou o res.
peito e admiração de um

Está anunciada para' o
proximo dia 30,ía:**isita a
esta cidade, do consagrado
cantor Gregorio Barrios.
criador de "Alma Llanera"
e tantos outros . "sucessos,

que o colocaram definitiva-
mente, entre os melhores
artistas do sem fio.

Gregcrio Barrios animal

rá o grandioso baile qu.
o "Clube . Monte-Libano"
realizará naquela data, e
quando será escolhida a
sua nova rainha.

A visita do notável can-
ter vem sendo ansiosamen-
te aguardada pelo mundo
social e artístico uberlân-
dense-

lw.*B*Mll^.*í*Í*'.'''l*"''1f'*'-*-'-''*-' IMIIIIIIIIMM—

Policlinica Uberlândia e
Hospital Sta. Catarina

... de Froato Bocono HeüatoSo de Urftmcto
CrLIIÍICA mSfDICA . CIRCRGIA . MAXEBITIDADB
-(PARTO SEM VOU - EXAME PBE-.NATAL KIC)
DOEIÍÇAS DB «-B1AT.ÇA8 — MOLErgTMS DAS
SENHORAS — -IIlA-iTMA-I-C.-iOGU — TRATA-re*.
TO MODERNO DOS KKUMATlSMOtí —RAIOS X Ê"nSIOTKRAPlA
Dr. AM-_.'_UtBe1 — Dr. Bollm: Aire. Pemba — •'.

——'Dr. Daarla DlhSa PorUIho —z.
Bu 8-Btoa DmoM, SSl — T.lefo_e JJ71

UBERIiANDIA — EaTADO DE MINAS

I Irmãos Simão
I islinsB ii fflT~  ~'n"* *¦*-*- — -*—* -*-r- ¦*-*

bma arttaoa, nelos meaocee preene • enavee presta cose
mm—m» — Radlolaa — Tocs-dBecos — Befrfgoradoxee — Ba-

cmihrlrit — friT-»'«»««-*»—. i- Mâ-|_iw.. _u t_«—> ««_•—. —Fa.
¦SeeeGás — Fornlnboo — Panelas de Preesio — e mato uma!
ctod* de preesntes qne aondase. v-3 V:

CBMIOS 8MAO-. Omm
yy:: Av.m-ire-*ayp-*

vasto .ireulo de amigos.
O REPÓRTER apresen-

ta-lhe votos de feliz' esta-
dia entre nós-
SEJA INTELIGENT*- PRÓS-

H SKÜS ~aTBGOOIOS
ANUNCIANDO ~*E8-*_

JOBNA1

LEIA E ASSINE 0 REPÓRTER

- Posto de Acunmladores -
"HELIAR"

ACLMULAIe-OBES
PARA TODOS OB

FINS
CARGAS B RR-
FORMAS' 

"

J"
_M%- FREIOS

HELIAR

para!
RR.]

VESTIS-1-.NT08
DE FRIOÇAO
- LONAFI___ "

•—N. CANNEZA & CIA LTDA. —
Bu «JulnUuo Boc-lnra, 4SS "JberlâncUa

n»xMOflaor-_K-»-.-iooi---K^^

Irrecadaoão f abnlosa
BELO HORIZONTE — damente a uma quarta

A receita 'arrecadada 
jiel' parte da Renda Nacional'

los órgãos goverhamen. e ao dobro da moeda em
tais em todo o território,' poder do público Estes da.
nacional atingiu, em 1954, 'dós foram extraídos de
a importância 

' de Crí...'.. j 
"Flagrantes brasileiros",

94,mtW0-miTi-. Este to-'publicação do IBGE,
tal corresponde aproxima-1
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OVEIS TESTAS.A.

INDUSTRIA e COMERCIO ¦ _ :. Ijr ^ «^w n « • .'

A MAIOR E MELHOR ORGANIZAÇÃO DE M0'VEB DO ^RAStt CENTRAL
SEJA PREVIDENTE COMPRE DE UMA GHAND^^^ra^^LnjMBDAS CONSTANTES VARIAÇÕES DE PREÇOS

QUE PREJUDICAM A ECONOMIA DO CONSUMIDOR
MOVEIS TESTA S/A- E' UMA GARANTIA DE ESTABILIDADE DOÍTRO DO CBnETUO DO JUSTO WWW

MINASMOVEIS TESTAS/A, INDUSTRIAECOMÉRCIO
Avenida Afonso Pena. 527 - Caixa PoslaL 427 - Fone. 1227 =;, UBERIAND» ^—EST™-J? ...
FVBRICAS-Rua México, esquina com Avenida Araguari FILIAIS - Em Ub«lândta - /^^Jf*» 

¦,*"*W

DEPO'SITOS - Rua Machado de Assis. 330/412 EM ARAGUARI - Bua Joio Peixoto. W —.- —-

. í* _r.
«!f.V:_\.

'—Ni:

EBITÂL DE CITAÇÃO |
,TfI7.0 DE DIREITO DA CO-jt.r inicio o prazo para con.
MARCA I»E IT.ERIAXDIA. testaçüo ra forma da lei. PE.
ESTADO DE MIXAS CERAIS .TIÇAÒ DE ELS. 2. limo. 0 Ex.

O nOUTOn .10SE' HA COS_ji_.p. Snr. Dr. Juiz de Direito
TA CAIIVALHO EII.no JUIZ Amando & Callxto. firma es.
PE lilllEITO HA CQMAltCA jtnbcleclda nesta Praça, por
!>;: Vlll-RI.AMilA ESTADO'.eu proeurailor aliaixo assina-
DE MINAS GEKAÍS, NA FOI t_|do vem dizer 

' 
e requerer

MA DA LEI ETC
"I.

^

réu, jplleànte e devida monte aceitas

Exela. o seguinte: Io.) Qne
FAZ SABER aos que o pre-"" a Suplicante tf credora dc

sente edital virem ou dele cojAUGUSTO ALVES FELIPE,
nhecimento tiverem, expedi, j brasileiro solteiro, motorista'
do nos auto? n.° S20 de aç3o|residente' nesta cidade á Av.
Executiva rm que são partes .Itlo Branco 730, via de duas

iv yuuAiu tlULUl (.'fi f* "

Augusto Alves Fellpi
que se proeessa perante este
.lülzo o Cartório do 2o. Oficio
quc atendendo ao quo foi rá-
querido pelos autores Aman.
fin íí Callxto qué afirmou cp_
tar o citando om lugar incer_.
ln e n_n sabido, e tendo em-
v;sta a certidão do oficial de
justiça confirmando trti fato,
pelo presente edital; que soi*á
afixado na sede d.6té Juizo
no lugar do costumo o por
ciipia. publicado no prazo má.
ximo de quinze (15) dias a
contar desta data uma vez
no org5o oficial dó Estado e
pelo monos duas vozes om jor-

polo Suplicado já vencidas om
80JJ e 30_-l-!i0.' respectivamente
de CrS 0.170 00 P CrS 5.780,00 c
respectivos juros duplicatas
de n°s. lOOÒ e ?1fi2 conforme
documentos junto? 2o.) Quo
n?So tondo querido o Suplicado
pagar amigavelmente o cré-
dltn supra mencionado, quer
a- Suplicante com fundamento
r.o art. 20S XIV prmu
contra o mesmo a presente
ção executiva requerendo'
digne V
por mandado para quo pague
flenlro Ao 2-1 horas a Importan_
cia correspondente ao seu de-

jjuPUOtaowaanoBOBaw—aja—aoan^^ __«_,«»>
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Tubos para água galvanizados Mannesmann
-SEM COSTURA—SÃO OS MELHORES-

Alfm dc facilitarem o trabalho dos encanadores, devido tua espessura «nllurme.

süo gnlrnnlsados com esmCro, por dentro è por fora.

OS TlilOS "MAN.NE9MANN" PAHA AXiUA E PARA GA*, JA' DE FAMA

MUNDIAL VEM TENDO A PREFERENCIA DOS CONSTRUTORES NACIONAIS
¦E ESTRANGEIROS

SAO DE ABSOLUTA GARANTIA, DESDE A BITOLA DE l/S at£ '_«"

Distribuidores exclusivos para o Triângulo e Goiás:
REZENDE & CIA.

Av. Afonso Pena 549 — Telefone 1010 — Caixa Postal íí — Uberlândia.

LEIAEASSIHE 0 REPORTEI!
sos na forma ordenada e diSpa: 30.10-05. Feito o auto da
ltl obedecidas ainda ns cau-1arresto, depositamos o mesmo
tela» recomendadas pelo boa'com o Snr. Gerclno Borges
praxe. Custas afinal. P.I.R.C'Depositário Público, qu» o'»i

:
iyyyy.

0_K>l»0*O»O»««0»«W«»«®«****************** _.ogo<
sooooooosouio^oooiíoisoi

dado distribuído ao Oficial rSSo convertidos em penhora. mlnhSos paro o transporto de

Clarlimmdo Jeová de Paula. o que é admissível, conforme gaíollna sem n audiência do

Neste Termos após D. e A. es- abalizada oplnl.To do ilustre Suplicado, para que nSo redun.

ta com os Inclusos documen. mestre Jorge Americano: Acl-de na 'ineficácia da medida,

tos r. dando o valor de CrS taçfio obedece as normas ... As. _convortondo.se, oportunamen.

17.000 00. P Deferimento. _._ sim requer preliminarmente^ ,-tbi o arresto cm penhora paga
berlândia 25 de Maio dc 1950. o arresto nòs bens do devedor, a 

"respectiva 
tnxa Judiciária,

(a. Francisco Emílio de Àrau-'pór necessários ao pagamento fls. 3 destes autos. Isto posto,

jo. (Selado com CrS fl,r>0). Des. do principal, juros de mora preliminarmente
custas

na! local cita a AUGUSTO blto. ou nomeie bens & penlin-
ALVES FELIPE brasileiro, ra sob pena do procedente 6
solteiro,, motorista para no mesma em tantos bons íitian_
prazo de trinta (30) dias que tos bastem e forem necessários
correrá da data da primeira ao pagamento do principal ju_,
publicação do presente fazer- ros do mora vencidos evln-
po representar na causa por cendos custas P honorários de
advogado legalmente e con. advogado na base de 20% , in.
testar o arresto dos bens cons dependentemente de novo man.
tantes do auto de arresto c dado ficando desde logo citado
deposito "in fine" transcrito, .para contestar, querendo a ação
bem como as petições abaixo |,. a acompanhar a ação até final
transcritas^ respectivamente sentença e arrematação. Caso'
nas -IR horas e 10 (dez) dias seja contestada a ação protes
subsequentes^ alegando o que fa por todo o gônero de pro.
s. . Ibe oferecer_ em defesa !vas. em direito permitidas no.
•le" sous direitos sob pena de tadanitnte documental perlci-
decorrido o.prazo marcado, so al, testemunhai depoimento
considerar perfeita a citação e pessoal, requerendo seja man-

FA'BRICA
ESTOFA "M0BÉ.R"

(MARCA REGISTRADA)

JOÃO MORUM
—Eslôpa Alvejada — Branca — Côr—

Rna Cel. Antônio Aires Pereira
. '£-/.-¦¦.iaa Rua Agenor Paes
UBERLÂNDIA  MINAS

pacho de fls. 2 D. R. e A., (5 vencidos e vlncendos^
fls) oxpeea.se mandado de cl. 

'e honorários de advogado na

Excia mandar cila lõ taÇa° penhora e intlmaçáo na base de 20%; nos termos do
forma requerida e da lei.'In- inicia^ sem a audiência do
time-sc. Uberlândia, 25 de Suplicado, para que nüo re.
Maio de 1030. (a) Costa Carva-,'dunde na Ineficácia da medida,
lho. Certidão dc fls. 8 verso. , (art. 083 da C.P.C.) expedln.
Certifico que em cumprimento do-se apds o competente edital
deste mandado procurei nesta dc cltaçüo. Neste ténw^ j. aos
cidade o sr. Augusto Alves Fe. autos P. Deferimento. Uber-
llpé e não me foi possível cl. landlà. 0 dè Junho do 105G. (a)
ta-lo, pois está ° mesmo cm Francisco Emílio de Araujo.
lugar incerto o n3o sabido. .(Selado com Cr$ 0,00) Despa-
Dou fé. Uberlandia^5.0.50. •
Ciarhnumlo Jeová de Paula.
Oficial de Justiça.
PETIÇÃO DE FLS. 2 dos au.
tos S24 anexos ao 820 "limo.

cho de fls. 2; Apresentada^ Jio.
Jc. D. B. e A. 2 fisj por 

"do.

pendência comperisáçáo e Jus
üi-poslção! á conclusSo. Uber.
landlo. 7 de Junho dc 1050. (a)

e Exmo. Sr. Br. Juiz de Direi- Costa Carvalho. Sentença de
to. Amando & Callxto_ por [fls, 4 A'lstos: Amanclp CaHxloi
seu procurador nos autos da' por bastante procurador _ fls.
ação executiva que propus con ,6 dos autos'principais :cm a-
tra Augusto Alves Felipe, cx-,nexo_ de ação executiva pro.

Sindicato dos Coniabllislas de Uberlândia
lo Ediír.l de Noiificação de Eleições Sindicais

le Xovembro

Comarca, tomando conheci-
mento da certidão.
Snr. Oficial de Justiça de fls.
8 verso, vem respeitosamente
requerer q seguinte: 1°.). A
citação por edital do Róu pe^
lo teor da inicial, com o pra-
zo de 30 dias, na forma do ar.
tlgo 177 n». I do CP C. 2o.)
Tendo o'Réu deixado nesta cl.
dajíe & Av. Rio Branco 750
bens constantes de dois (2) tan
quês. destinados á adaptação
cm caminhão para o Trnspor.
te de gazollna e sendo a citação
edital por sua natureza, mo-
rosa possibilitando' o desvio
de l>ens necessários ao paga-
mento do crídlto da Supllcán-
te Requer a Suplicante seja
fsko o arresto dos 1»ns dés_
crltos qiie oportunamente ,se_

Uberlândia. 20
de-Hlõfl.

i) — Faço saber aos que o
presente virem ou üêle tive_
rem conhecimento que de
conformidade, com o disposto
r.o artigo fi». da Portaria n".
U de 11 de Fevereiro de 1034
pelo sr. Ministro do Trabalho
Indústria e Comércio terão
lugar na sede do Sindicato á
Praça da. República- n°. 273,
2°. andar_ sala 7 nesta locall.
dade, no dia 2_l'de Dezembro
rio corrente ano com inicio
ás in.10 horas as'elelções sin.
dica!;; da entidade, supra men_
ciõnadã para, a escolha da dl-
retoria que. deverá reger os
desüriòs do Sindicato no hie-
nio de inú7 a io:

II) — A eleição dos compo-
nentes dos Órgãos da Admi_
nistração da Entidade. far_se-á
na forma estabelecida na por.
tarla n°. 11 de 11 de Feverel-
ro dc 1954.

III) — De acordo com o dis-
posto no artigo 0.° na citada
portaria fica desde já marca-
do o prazo para o. registro das
chapas o qual correrá ífe f'a*
ta..da 1.° publicação, deste e_
ditai o terminará 5 dias a con,.
ta da l.a publicação deste e-
pois se trata de Sindicato de
base municipal.

Uberlândia 20 . de, No vem.
bro de 1930.'

Wilson Ribeiro ila Silva
IT.ES1DEXTE 

'

felipe, tomando-/conheclmen-
to pela ccrtldãodé fls..8, ver-
ro dos autos daquela, de que
o réu se acha em lugar incer-
to e^ não sabido r requerem,
ccncomltanttnientot a citação
por edital e o arresto de bens
do devedor constantes de dois
(2) tanques adaptáveis cm ca

ordeno
jã'0'réu citado por edital 

"nn

forma requerida, quanto á «Cão
principal: relativamente á me.
ilida preventiva solicitada, Í1S0
obstante dc extrema violência
e sem prova de que o suplica.
do não dlspffe de outtos l>ens
capazes de garantirem a obrl-
gação assumida liquida e cer-
ta, pelas duplicatas aceitas e
vencidas, respectivamente, em
30-3.50 de CrS 0.170 00 e em
30.4.00," de Cr»iü.7S0)0O fls; A
ç 3 dos autos principais, he)
por bem deferir a suplica não
só porque a palavra dos' su.
plicantes esta endossada pela
de aeu digno e honrado mando.
t/trioi como também pela cir.
«instância comum e nptfiria
de tais devedores 

"costumarem

proceder da maneira, alegada
pelos supllcantes. Feita a dl
Hgcnela ordenada, clle-se i
réu igualmente por edital, prsi.
zo e forma ordenados aclma_
paia que apresente querendo,
dentro dc 48 horas, contesta-

cio ao arresto. Fluido o prazo
supra faculto ás partes a pro.
dução* de provas dentro de
um triduo. Cumpra.se, expe-
dindo-se - os mandados precl.

íVJherlandla, 12 dc Junho dc
il050. (a) Josd da Costa Car-
.lho Filho Juiz de Direito. Cer.

g.tldüo de'fls. 5. Certifico que
expedi mandado conforme sen-
tença retro. Uberlândia 13 de
Junho de 1930. (a)'Durval
Telxera. Escrevente. AUTO DE
ARRESTO E DEPOSITO de
fls. G verso. 'Aos quinze, dias
do. môs. dê Junho de mil no.
veeentos e cincoenta e seis
(1050), nesta cidade de Uber.
lândia Estado de Minas Ce.
rais. nós, oficiais de justiça
desta Comarca abaixo assina,
dos a requerimento de Aman.
cio'&f Callxto, conforme em
mandado retro fizemos o ar*
resto de um tanque adaptável
em caminhões para transporte'
de gasolina, este pertencente
ao devedor Snr. AUGUSTO AL.
VES FELIPE. O tanque tem
callbragem n". 344 capacidade
para 8.000 litros e ò n». da cha.

celtou sob as penas da lei. Da,
mos té. Uberlândia 15 de Jo.
nho de 1950. (aaa)' Clarlmun.
do Jeová de Paula. Oficial de
Justiça. Francisco Elias dal
Cunha. Oficial dc Justiça. Cer.
Clno Borges. Depositário Pil-
bllco. E para que chegue ao
conhecimento do interessado e
ninguém possa alegar lgnorân-
cia mandou expedir o presen. _
te edital, na forma da lei. Da.
do e passado nesta cidade- a
Comarca de Uberlândia^ Esta.
do de Minas Gerais, aòs pri.
melro de Agosto de mil nove.
centos c 

'cincoenta 
e seis. Eu

Durval Teixeira escrevente
Juramentado do 2". Oficio, que
o datilografei • conferi. Eu,
Wllllan M. Gome» eserivlo
substituto, que o subscrevo.

COSTA CARVALHO — JVIÍ
DE DIREITO

VUnçute • Fibrla d»

PROGRESSO
Custodio & Diniz Ltda.

VMrot Tripl«t pu* ufea ¦ pnçM i
Celeem$fe rkjmâm — Bwrlç*

/-.._ .. Vidros tn 90x11
EqmOioi dm toioi __m ttptjg 11

Tbüu pani ratoa • ilx _
Moldona — o ante ¦niHiimit» <fe'

Triângulo
. Artlgot RrilghMM. Eriimpai • Ttlaa
Avanlda Aíonao Pana. 492 — Fooa, Utl I

' UBERLÂNDIA — E. DEMDfAS {
orno*******«yo«»*»«>*»áfraoao»o>»aeao»ao<»«.

F»p. Firçi i Lbz le GanulisS J.
AVISO .::¦.¦¦'¦ Olinda, onde serio tratada*

A Diretoria da Empresa os seguintes assuntas: —

^yy:¥-

Sp^^

Fábrica de Çár"BRASIL"
Fornece com replíêa cal virgem, nee-

ia praça e ddades .firinhaa. por praçoa-. nunca virioi .
Alende pelo lekíone antomiUco 618.

ou Sebartião F. Cascão. Caixa 111. em
—— Araguari -—

REFRIGERADORES

FRIGIDAIRE
.- COM:

5 ANOS DE GARANTIA -
ASSISTÊNCIA MECÂNICA
AS MELHORES CONÔIÇÕES DÈ VENDA pt
PRESTAÇÕES.
4 MODELOS A' SUA ESCOLHAíNA.T

CASA GUIMARÃES LTWL
—- Áv. Afonso Pena 245 •.-¦¦''i^- talaftma 1400 —

UBERLÂNDIA ii-- 1ÕNAS'

Força e Luz de Canapolis S. A.
convida todos os senhores s-
clonlstas da Empresa para se
reunirem em Assembléia Ge-
ral Extraordinária a, se rcali.
«ar no próximo dià 28 (vinte c Canapolis, 5 de Novembro
cinco) de Novenibro_ ás 13 ho-.lD58. ¦"
ras no salüo do Cine Teatro] Paulo Nave* Be—ia

Dtrttor rnHinan

Prestação de contas da Di.
retoria referente ao exerci,
cio financeiro de 1958.
Outros assunto» de int»e».
ses gerais ; ,

Laboratório Rádio Técnico#fÂ L F A" V
^ — MIRANDA fc IRMÃO —

ftrtrlfUrtag am RHtfw da ftuloiníiiela

a montagens de elebolaa. rádios, plck.
. ,H8| 9«Ct •i:'-í-'V
SERIEDADE PREÇOS MÓDICOS
Rua Golas. 123 — Uberlândia

(Quasi esquina de Afonso Pena)

MARMORARIA BRASILEIRA
BEN EDITO¦• LÚCIO ^

yy

Bapldli •

UbarlIadÜ - Praça 21 da Msk. 15 -

Wy Cl HE REGENTE
AMANNHÃ

Regente - ás 7,30 e 9,30 hs. Paratodos - ás 7 e 9 horas
Dia 28 — Al do Fabrizi, no monumental filme: • :

FRANCISCO. ARUTO Í)E DEUS ;
. Magnífico desempenho.do.famoso astro- -),

Hoisr ... •! (s>-
Regente— ás 7,30 e 9^0 — Paratodos is 7 e 9 boru . ¦

Dia 24 — Randolph Scott e Waine -Morris, no
estupendo, filme:..... -ft;^ "¦:.-.,..,

ALMA DE RENEGADOS

'•"5*í

CUE PARATODOS
8ã_ Dias 25. 26 é 27: Húmptoey BogãrtX;— JóséFèr-

íer — Van Jotósori;;^- .Fredi Mãe Murray^no;
colossal filme; y- ' >

r yy%tJ>m*Mlt_"

'•¦-.'"¦ '- '"'V ¦'.*''--¦" " -'¦'". ¦¦"'¦' -"""-' '-¦ ~'C '•' :r.Xyy 
""-¦¦"''-""''\"_ffi'tóí^^ÍSâÇ*

.• y , - ^^^Ss^®^#^^ yyy_.:,y.--^y^jyy--yy..yyy
¦ yyy:- y y --¦;¦_ . ' ;• :'yry-:y
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Mistérios e grandezas
da fé cristã

(li velha leiir »i|i - Oitrii Jné i\ Cuiij
-'- K«creve SAIyAZAB PENÜOA 2

Certa ves recebi uma carta
Séiunv irmío residente no Rio
iéi.jánelror em caráter con,
tOtOrial, ¦; ped!ndo-me uma
sindicância em torno rtoi. viver
tle uma senhora que aqui ae-¦".-:, _,-¦¦-¦ encontrava residindo. Isso pm-
Interessar a uma sua Irmã re-
llglosa — IrrnH ria Ordem das
Rceoletas,- também denomina-
dai; Carmelitas Descalças re-
colhida no respectivo conyen.
to naquela Capital.

Irmãs recoletás sflo aque.
las que, em moças se dlspâem
p renunciar o mundo e vive.
rem duranle toda a sua vlil»
Inclnui-uradas' entre as pare.
de« do convento, sem. poder
ter mais nenhuma comunica.
CSo pessoal com o exterior:
com quem quer quc sela meai
mo os Réus familiares â nfio
ter pela voz ntravez grades de
ferro e vidros opacos.

Moça mui bula, quc recebe-
ra a mata aprimorada educa-
elo, portadora dc um dlplo-
ma de grdu superior proflulo.
nal e que viajara pelas prln.
clpals Capitais da Europa —
tomou a ilecUSo dc sc recolher
Aquele Mosteiro Isto í sepul.
tar.*e em vida paro daquela
maneira, Implorar a mlscrlcor.
dia divina pelos erros e malva,
dezas praticadas pelo pai nos
últimos tempos do sua exis-
tcncla. '. " 

.
Consegui localIsar a reslden-

ela da senhora .cm apreço. A-
prescnlel.me, relembrando,
lha' velhos" conhecimentos de
família, , Recebido atenciosa,
mente passou aquela senho,
ra — sem suspeitar o mollvo
de minha visita — a me eon.
tor a sua vida o que então se
passava com cia.

Após unia hora de palestra
Inteirado de tudo. da honesttl
dade e decência de. seu viver
mostrei-lhe a carta por mim rc-
eeblda.

Emocionada e com lagrimas
noa olhos pediu-me desse o,
informes 

' desejados pela Ir.
míí tudo de acordo com ' o
quê me havia sido relatado
por ela c por mim observado.

Feita o minha resposta vol.
tel a . encontnrr.mc '.* com
aquela senhora para lhe-moa.
trar oa,termos de minha»'ln-
formaçíes.' Àgradeceu-me, co»
movida, *: pela minha slncerl.
dade e, pelo bem que Iria pro.
porclonar á lrmS: aflita a
tranqüilidade . de espirito que
a ela Iria levar. Dita senhora
fira possuidora de aprecia.

" -'

ALFAIATARIA FINOTTI
IiüISFINOTTf

. ba sempre ua sortimento completo
de brina, tropicais, linhos, tnisores

raroás, case mira» etc

fJÜ^'"&;r^í' ^J?03?0 ALFAIATE- Em suas instalações definitivasGaleria do Edif. Finotti" —Av. Afonso Pena —UBEBLANDIA — Estado de Minas
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Cllclue'res de {re%q roxa ,
^r^^^T ÉI^rI f a z e n d a U BÁ 

~*: s:.
N° r69Íâ° >^^Sfeí\ 

IflB I 
VAI PORÁ

Riais fértil / 
'ffyjiLJn/jri?*", HSiHIli Localização 

nas proximidades de''-•¦.¦¦ri'' r Ae-tfit^rXr'^ iMtHunHlhill Ivaipora, onde se encontram boas cosas
Si WxÊÈbJjL-ií*'^"' \L íffi)Sllllil'ISfflrf comerciais, coletoria estadual, cartório

Am, Qm,rr,-,A / rí^WÊÊÊQ?*' WMÍ i!f de regi5,r0 civil e,c'**tt rarana / ¦mmmmm^^. \ Iii Mira >¦. a .¦. j-a- . . j-¦PP'**^^^, ^w^ x 
[í ^í1' lwSi^p'1 il Linha de ônibus diariamente para Londrina

^y^y^p^) ÇC~ | 
1 RfMif tt e Apucarana, com escala em Faxinai.

mm IHHHI^HHBEfl^HRMBHHB' ' ' 'Vill ^e

¦'r. j .ii BQIiH Illl HIIiÍBh Zona raramente atingida por geadas.Grande oportunidade para a compra de terras r^^SSmmmmWimtl ¦ 11 w: «fide 1." qualidade, ideais para a formação de sítios *^^^wRIHil IlIflIü^feâl^pV-e fazendas de café, cereais e outras culturas. i-=^»HH«Í wMBm^^^ZíííLi^-

LÓTiSA PARTIR DB 5 ALQUEIRES ^^^JlJBffiM^-^^ 
""*&'''&'

At melhores terras do Paraná, pala malhar oferta >-n ^i*.mnÊlwH^^^^maA'' #$$t^r^MAAXe/^^^SS^^^sr^r
de momanta • am condl«8a« ao alcança da todos. ¦BIIIHbIIÍmKÍiííI WMiití^^^S^^^^^^^^yyS *

' SOCIEDADE TERRITORIAL UBÁ LTDA. ^KHb^^^^^^J/^ -

vel» bem material» desbara
todoa pelo marido, de quem
«tava periodicamente ausen.
té, e dal aa preocupações da
lrrnü religiosa. Esta por'sua
vez quando se dlspòz a se en-
clausurar, doou todos os bens
herdados do pai, em fa-or da
comunidade onde vivia

x-x-x
•' Méfes depois indo eu aa
Rio, meu Irmüo'pedlu.me fos.
se pessoalmente: ao Convento
para confirmar, de viva voz
àquela religioso as Informa*
çSes contidas em minha car-
tá que lhe fura transmitida

Sapaiaria Belo Horizonte
A Casa Oue Calçl A Eüte

-H Praça da ~

UBEBLANDIA
¦pSSTwrt j•* MINAS I

multo lhe
qullizado.

Kxpllcou-mc o mano qoe- eu
nio iria falar !, lrmü eni apre.
ço pessoalmente senSo atra.
vez uma grade àe ferro. Junto
a uma roda giraldrla por on.
de entram e saem os objetos
e correspondências para ali dl.
rígidos e de lá provlndas.

Decidi'- subir as escadarias
de pedras que djo acesso ao
alto morro onde foi erigido híS
mais de um século o Convéri-
to a que me refiro.' .

Em chegando á sua porta.
Tia, disse i porteira leiga dos
meus desejos de falar-£.ir-
míi M. J. Tomou o meu nome
mandou-me assentar e se dirl-
glu para .outra dependência
dà portaria, para' sé conuinl.
car coni o Interior do côhven.
to,-* transmitir o meu recado.
Minutos depois voltou a por.
telra dizendo.me que esperas,
se um pouco pois eu iria po.

:'<¦:: A a:

í--'-7Í2'í

QtS^.' *-.

y$ \ <$
HARMONIA

¦ ¦:%*Sm^-

HANSPORTE
Harmonia Ltda
— nmnAoo di ua —
MATRIZ: Raa Cel
Amaro, tit •*•*•,"—

- SMSSS — S1MIT -S.
FILIAL DE imBLAMDU —
AnaMa BeU Hortooate, SSS.
C Postal, IM — Telefone 1»
A08NCUS: Goliala — Aaipo.
U» — «ro — Jatai —Rio
Varia — ItwnUan — Okenka

Ttmtrtflr.- "71 '-'772
•¦Ammm,'"«nURIMOlIU^——•' .
Dicmraa a GABâirau:
—TRKSrORTK BARMOIfU—

se» iseseeeseeeeeSHtiReM

Logo apóz foi-me mandado
aproximar da roda giratória,

eu ouvi cntilo 'numa voz
cristalina, ainda bastante for-
te:

—Louvado seja Xosso Senhor
Jesus Cristo.

Para sempre louvado se-
Ja respondi.

—Ê" o Pedro?
Sim lrmü M. J. sou eu.

Venho da, parte dé meu. Irmío
G. para lhe confirmar as ln.
formações dadas •„ em minha
carta de há meses - atraz e lhe
dizer mais que sua irm3 Lui.
za está bem, seu marido tem
vindo sempre lhe yer seus.ft.
lhos estão com bôa saude e es.
tudando.- . ,

Graças a Deus^e - como eu
lhe estou . agradecida.pelo seu
Interesse no casa pela tran.
qullldade-que sua iarta trou.
xe ao meu espirito.,Recolhida
aqui bá vinte anos envelheci-
cia. aflita tivt> medo (Ie ser
preciso conseguir minha volta
ao mundo para amparar mi-
tiha IrmS. Combu diferente
deve ¦_ sfir o mundo de hoje,
daquele que eu conheci.' Conhe.
cemos os aviões apenas pelo
roncar de seus motores quan.
do passam aqui por'33mi.

—Sua elegância merece o melhor—
ALFAIATARIA SANF ANNA LTDA.

Completo sortimento de tecidos nacionais
—estrangeiros— . /

Confecções
Avenida Afonso Pana, 63

Finas
Uberlândia

passou a perguntar por minha
mãe, por todos os meus e de.
pois perguntou.me se eu já
havia feito minha páscoa aque.
le ano. Caso nüo. que viesse
faze-la na capela ao lado jun-
to ao velho capelão confessor
da comunidade virtuoso de
grande saber e qúe poderia
me ser um excelente guia es-
plritual.

DeIJhe minhas explicações
nesse sentido, qu? mais ou
menos foram aceitas como
justificadas. ' -

Terminada a entrevista
religiosa pedlu.me que espe.

ria me oferecer uma lembran. I tendo uns "bentlnhos" con.
ça. Retirou-se para o interior 1 ftcclonados em Roma conten.
e voltou dizendo que Ia colo- I do partículas de relíquias sa.
car na roda um envelope con- (Continua sa 4a. página)

ji«oaB»:«tJoeocecccc«ocooononni atoot wàoõooooi
DISQUE 1020 o CHAME;—--Armazém MCHEL J-

^£ De Josá Castrovièlo —
VINHOS — CONSERVAS NACIONAIS

— E ESTRANGEIRAS—
Artigos de cerâmica, escovas, vassouras,
espanadores, vime. presentes, louças, etc
MELHORES ABTIGOS

MENORES PREÇOS

Inteiramente tranqüilizada rasse uns momentos, pois qüe.

Carpintaria e Fábrica de
Móveis."COMETA"

CONJUNTOS D» SAI.A — DORMITOUIOS — COPAS
CAMAS — G0U3HH8 DE MOLA E CAPIM

n0U AVULSAS ETC.

1Jt„—— BQBGES & PERDÍI
Baa ALEXAHDBB MARQCEZ 314 —UBERLÂNDIA

ENTREGAS A DOMICIUO
Av Cipriano DelTavero, 103 - Uberlândia |

ãoooip«ioaoooõoooooooooaoaDooõoo6aoaoBooaooooo

FARMÁCIA A VENDA
Vende-se a FARMÁCIA SAO JOAO,

sita á Av. Afonso Pena, 532, com ótima fre-
gueiia e bom estoque.

Condições razoáveis.
- Tratar com. seu proprietário no endereço
acima.

IJlIl#llI4lll*S4lllllll4lti411llIlI4l^lllíT4llltI4IfltltI)It|irifir^ffrttf-Ttl1lTlirjfIlIlllllftllfllllJ14Illflll4IIIMI»f4lfllf4PnTTf»

, A MAIOR ORGANIZAÇÃO RRASEEIRA NO COMERCIO DE TECIDOSCasas Pernambucanas
Avenida Afonso Pena, fe ^-Uberlândia

mm

¦ 7-

^ffi&. " . s^SKaS> ...... . 
'



&£ia£3B3suaaxussxmmttm i i ¦ MM»»»»»»»»»»»

O CONFORTO DO SEU LAR E A BELEZA DE
SUA CASA E3TÀ0 NA ESCOLHA DOS SEUS

MOVEIS — MOVEIS IPIRANGA
SE ENCARREGARÃO DESSES REQUISITOS
DS h SUA CASA CONFORTO E ELEGAN-

CIA ADQUIRINDO MOVEIS IPIRANGA

MO S YPiRAHGAVEI
(ÍN0íT!,6UAnATi0 & GIA. LTDA

LOJA: — Avenida Afonso PanaB*««ÍoíW '*

Fone: 1021 — End. Teleg.: IPIRANGA 4
"fÁRRICAÍS- T^p^''wimi^;^fl

¦''Pòno^'14Íí'-^'C»JÍM'PÍ^'»»í»^^*

< OTEKLANDIA ~ttKDOPtWfi»B

EPORTER
Redaçioe Oficinas: Avenida João Pinheiro. 232 — TJberlandla-MG

rOJO XBB Uberlândia, sábado, 24 de Novembro de 7.956.

A rápida Inangoraçlo do»
novos pavilhões do ASILO SAO

VICENTE e" SANTO ANTO.
NIO depende da Generosidade
popular. Acclorc-a, bom amigo,
dcsllnando-lhe soa esmola.

. SOCIAIS
ANIVEIÍSARI03
Completam anos, hoje.

Sr. Àlírio França coletor da
secunda coletoria ' Estadual
ticpla cidade; sr. Arnaldo Co=-

eniia Reis
Goiânia;
t.nl ro

cem residência
¦;r. Durval Paiva,

i dente; srta I-ourd
Dias Ferreira dileta fillia do
sr. Calimèrio' Dias Ferreira,
Industrial cm Corumbalba;
srta. Zclia Elias Magalhães
fliha do sr. Celso Magalhães'
rtsidenie em Anápolis; a sen.
ti! Fi-la. liomllda Scárabucel
filha rio sr. Romeu Scárabucel. tio sr. .Tu.^é Geraltl
industrial nesta cidade; sr. estimado gerente
Paulo Vilaça contador resl- Nacional da Produção
ritnte cm Uberaba: Walter Car ir.eiclo desta cidade.
valho Júnior, filho tio si*. YVal-

ter Carvalho comerciante
nesta cidade.
Fazem anos amanhã:

Sr. Eduardo Felice_ lndüs.
trial nesta cidade; Dulce Soa-
res de Lima, filha do >r. Ma_
nnel Soares de Lima, aqui re_
sidente; srta. Leda Carneiro
fino ornamento da sociedade
dc Dela Vista e irmã" do sr. ,Io_
sq Carneiro, conceituado co-
rr.érclante naquela cidade: Luiz
tíulvens filho do sr. Amadeu
Cantei! comerciante nesta cl_
dade: Cléslo Eüstaqulo, filho

Mlguelpto,
do Banco

Reloioaria BERNARDI
Completo sorilmenio de Relógios e Jolas

Canelas de diversas marcas
Jogos de jantar e café

Completa Oficina para consertos da
RELCGIOS E JOTAS

ÂRLINDO BERNARDI
$ Av. Afonso Pena, 491-Uberlandia, Minas

SEJA PRATICO!
COMPRE UM FOGÃO BRASE

HOSPITAL SÀÍTTO AGOSTINHO
DB FAUSTO O. DB VBWTâB - DB. J08* HABCAL WCWMBBi

DB ADBUIOO.0aaiP0«-DaJ0MJ*»BMliaTJJ-|O
CBalca a Clrwála 0»ral — Doença» ia» Bntwtai • «a. Crlaaça» — »-*¦

Natal — Parto» — Aparelhagem compurta p»» »aiim«»ta pe* _____.-^.

Modera» aparelhagem para o tratamento «aa tratam • «efcraiIdUM — ,•>¦«¦«" <

onwa, OarMoa, aTarl» • Gargaata ^^
SOCORROS TJBOBHn» ÊL QUALQUER BOBA DO DU OU tU l*OF»»»

CONSUMA*Dtartameatt «aa 11A» M hora»

Ateai da
Agora Em Sou Motu Instalações
¦ida Joio Pinheiro, Ul — Teletoa», 1JH

TJBEBIiANDIA — MINAS

Mistérios e grandezas...

:òt

* RAPIDEZ* ECONOMIA'SEGURANÇA
• DISTRIBUIDORES *

,iirjtinr,r.t!iiiimgim'iii!iniiuim'mii^fiJ?'?|!ii!?ii1i!iJii!)i!iiiip
LEIA E ASSINE 0 REPÓRTER

—Quem quer garantia prefere O.K. —

Pneus, câmaras e consertos

RENOVADORA DE
PNEUS O K LTDA.

At. João Pessoa. 143

Talefone 1286 Caixa Postal 525

(Bem em frente aos Armazéns da Cia. Mogiana)
a

31COOO» »>J>JUUUOUOUUU»UUUW«JI

VENDE-SE
UM TERRENO
RIO BRANCO
TROS DE PRESTE ATE* A
ESQUINA COMA A RUA TE.
NESTE VTRMONDES, SU.
RINDO 33 METROS;

TRATAR XA RUA GUARÁ.
Kl, Nj> 5.

PATRONATO DE
MENORES

Colaborar com o Patro-
,iato de Menores é'jrrf'de.
;er aue nos assiste, como
idadãos e homens que de.
ejam fazer alguma oou-
a pela infância abando-
íada.

Não meça sacrifícios pa.
a ofertar o sçu óbulo á

'sta entidade social que só
iode trazer benefícios.

gradas, m'i lindas a determina. |
das pessoas.,— para mim ml-
nha infle, minhas Irmãs, sendo
que o meu tengo-o junto ao
meu corpo desde cnlílo.

Retlramo-hos com as mes-
mas saudades do chegada.

XrX-X

Dias depois decidi Ir ouvir
mlnlia missa domlnguelra na
igreja no lado do convento^
subindo aquelas ingrimes t>sca.
darias de pedra. Assentel.mc
em um dos lanço», anônima.
mente sendo que ia* catavam
apenas quatro mulheres devo.,
ta». residentes na redondeza.
Começado o oficio religioso,
ouvi em coro vows que. _me
pareciam nrovlndas das proj
fundezas da terra. Eram ns
vozes das Irmã» Recotctas(
entoando hinos sacros^ do-, ou-
tro lado da grade ile ferro na
parede lateral da Igreja. Hinos
issim como aqueles entoados

XA AVEXIDA Ipelos primeiros cristãos, ria»
COM -M^ME- jatãcumíoirdç Roma.

Terminada a missa deixei.a-
'qucle templo profundamente

Impressionada por tudo quan-
to vi e ouvi.

QucdeLmc no artto da lgre.
J.j olhanilo, absorto, o mar^ on.
de os navios se çnaayam os
que entravam e op que trans.,
punham a barra «tia mala bela
bela do mundo; volví os vis.
toa para » -aeroporto, ao lon-
ge onde os aviões desciam e
alçavam voo a caila cinco nd-
nutoeí olhei para halxo( para as
avenidas o para as rua*, onde
milhares de vefcuíos eorrjam
para cá c l«ra líi.

?:i,k, DE CASAMENTOS
ta.

EBITi
ASTONINO MARTINS DA
SILVA Eçcrlv5o de Taz o Ofl-
eial do' rtcRlstro Civil do Dls-
tritn da eldndr Termo e Co-
marca dc Uberlândia Estado
tle Minas Gerais, na forma da

lei* etc.

TAZ saber que pretendem
easar.íe JOÃO TAULINO KO-
SA. natural de Formlga_ n»s-
tb' Estado, inalqiv residente
nesta cidade solteiro alfaia-
te íiího de Joaquim Otávio
Pauilrio o de dona Maria Ma_
dalena de Jceús é o senhori-
nl>a 1VAXI ALVES, natural
desta cidade menor. resl_
dente nesta 'cidade , solteira^
dc; prendas 

"domesticas fillia ca
de dona Divina Ferreil-a .Coí. SILVA, natural .desta cidade

Apresentaram
tos exigidos pelo artigo 180 do
Código Civil n.os 1_ fr IV a V-
Se houver qualquer Impedi-
mento, venham denunciá-lo.
E, para que chegue ao conhe-
cimento de todos, fiz este edl-
ta! que será publicado .pela
imprensa e afixado cm cartó-
rio no lugar de costume.
Uberlândia, 12 dc Novembro
de 1950.

Antonino Martins da Silva
Escrivão de Paz e Oficial do

Registro Civil.

N." S057
FAZ saber que pretendem

ALDAIK FERItEIRA

menor, residente nesta cida- ra! de Prot;.. .neste Estado_
do solteiro tipógrafo, filho malor_ re.-idente no Prntaj
do' Francisco Belori e de dona r.oste EsUido, soltelm. clrur.
Jorgeta Ferreira Silva e a se. glão dentista filho de Nelson

os documen- nbòrlnlui MARIA DE OL1VEI- Bitténcoml e. de dona Áurea

Novos
créditos

mmut:

Comecei a descer aquela» e»«
cadas no mesmo estado de es.
plrito. cm me lembrando do
que entre aquelas paredes ei-
tuvam sepultadas em vida u.
ma filha de um do* maiores
hlslorladores patrícios e uma
moça que foi miU beta In»,
tru (da educada e viajada.

Vagarosamente fui descen.
do aquelas escailas. Senti qufl
minha razllo »e desvairava em
pretender eu desvendar os pro-
fundos nilstirlo» c oi caplcil"
dores da fi crista.

*oe©oo«o®or4oe.oeoe«®o<»o»oiwa>«»o»o»4M*******£'epEorpu! «tapa tA«0
ep epuazej sp epos va no 'epspp «imu
'G6i>'B1IW9d onnaAiH «H ?'OflHHYD
sanoHvw oaMYTao vko mui•sEudoid suo6e;sed • frtxxno 'Bpn«pfl
•ei irioa somai maqnrej os-í6njv•sozoj oofj z 8 oós wBd t^joo
-HqniBioo op otdpiunia 'aruoj «|»K
ota op snaBiom se 'babo bP opuoiBj
en 'sopBuioAut serarro os-uiBBniY .

|3nDn|« sjsd s«p«uj9aoi {
aoao«oíioa«a6«o<!ro<!0ô0ôo«o«o*«*o«»«o«o«o*o«««

DECLARAÇÃO A PRAÇA
PAÜLINO BERNARDL a»Iia u hiii-

mlgos, clientes e ao povo em geral, qua adqul-
riu o estabelecimento comercial denominado
RELOJOARIA OMEGA. rito á w. Floriano
Peixoto 483. ¦ ...

Primando por mu variado estoque do Jóias,
reloqlos e artioos oara proaaataa em geral a HE-
JOARIA OMEGA continuará sorrindo bom
dentro da mesma linha de conduta, digna doa
maiores encomios. . ¦¦:¦ ¦ -¦ .^__

Otilrossim comunica que dispo* da otlma
oficina para ourives, gravações *
geral.

BELO . HORIZONTE —
Foram aprovados novos
créditos espaciais, no mon
tante de 70 milhões de crú.
zeiros.

16 milhões para despe-
sas alfandegárias e fretes pm-mW™WI!t!I|?:nmiMmirnnim^PIÍIII!llllllWIWIIIttK|
%^?« c:Al 

LEIA E ASSINE 0 REPÓRTER
a Previdência do Estado;

RA, natural deste Distrito
menor, residente neEta cida'
de solteira de prendas do^
níéstlcas filha de\José Feli- maior, residente- nesta cida-

pe (le OÜvelra e de dona I"ran_ de. solteira, professora

Valmlão nilf ncourt e a senho-
linha MlilSA MENDONÇA
HEIS. nalural deste Distrito

cisca Maria de Oliveira.
Apresentaram os documen.-

filha
dc Lupírcio Ke.ls Vieira"o de
dona Ilonòriu 'Mendonça Ri.

tos exigidos pelo ortigo ISO do heiro.

LEIAÉ ÍÊÊSÊ OREPORTEfe

Código Civil n.os I, II. III c IV.
Se houver qualquer Impedi-
mento venham denunciá-lo.
E. para que chegue ao conhe-
cimento de todos, fiz êste edl-
tal que será publicado pela
imprensa e afixado em cart6
rio no lugar de costume.

Uberlândia II de Novembro
de 193(1. . •

Antonino Martins da Silva
-Escrivão de Paz e Ofícial
Registro Civil

Apresentaram .os documen-
exigidos pelo. artigo 180 do
Código Civil n.os.I n c IV.
Se houver qualquer. Impedi-
mento venham- denunciá-lo.
Tí, para que chegue ao conheci-,
mento de todos, fiz êste edital
que.será publicado pela Inv
prensa e afixado em cartório
rio no .lugar detçflstuméic^re-
metido copio ao Oficial do

do Prata, nesl

WMMSmmMWWsmmwmumnm

*ts>t5í?.?í1" ¦ZaOiaiz*»

n.»:soõo .
FAZ saber que pretendem

casar.se GERALDO, VALA.
DÃO BITTENCOURT,' nàtu-

do Registro Civi
t» Estado. ,

Uberlândia 10 de Novembro
de 1.050.
Antonino Martins da Silva >c<
Escrivão de Riz, e, Oficial, do
Registro Civll.à;..ri

A CASA DOS BONS. PRESENTES
Vende paios menores preços da praça

O Jayme não faz qiiostão da muito lucro

Jota* Helogloa e Caaeto áí' Lauçaav Cristaliié Porcala-
Ótima oficina para consertos -;/ nas, Cutelariaa a artigos
Serviços garantidos1" «m gani para prasanta
—Mantém sempre sortímento dos últimos modaloa da Relogloa—

. OMEGA a^ClMAv

JAYME TiSTA
—Avenida Afonso Pena, 550—Fone. 222 — TJbarlandla — Minas —

ClMIlIllfllllIlHIfíttlllJliMllIlIlJIIIL^IIIIIill

KBçeeoa
Amanhã DIVERSÕES TRIÂNGULO Mffll^ S.A : ^

TiTTTÍWAiPTr? 11 TiTHlTaTlãMjaaal"""1****^**1
aWlílTm 1l||l't "1' i rfí fftiiHHssal ^HssrffT*T**

aSaUaBBBBBBSSBBI

3 Sessões: A's 15,00, 19,30 e 21,30 horas — ^

Dom. — Jane Wyman e Rock Hudson, no 6.0 íil-
me do festival: ' .>*%';

TUDO QUE O CEÜ PERMITE ;&-

Sessões ás 10,14,16,18, 20. é 22 horas —

. ... hoje ,, r i-r,:y Y,
3 Sessões: A's 15,00, 1?,3Ò ,ei 21,30:liora8 -r; ;.

Sab -n- Steve Allen e Donna Reedjjpo 5.o íilme^
do festival: :^í.<: '. "'"!>';'

. Música Irresistível de.Banny. Goobman r,-;/
A' Empresa weorva-ae e dlralte tia ãJterai i pragrãíaá a da vadai a

ÉDEN CINEMA — 2 Saaaoes ia 11130 o 21.30 ha.
Sláa^Sab. — JúlínErlcsòn^^è*MàrlBlaiichard, nò
rhonumental filme èm cinemascopeí7 |L

ASSASSINOSívA; SfNCTJE HUO

D'oraM.a —jóm"l^ne"eíana 'Turrar- 
no;

màgèstoso filme: ','.'" ; •. '
._,,„,...,,.^uMABES,,.„,yimENTC«/^

." 
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