














CORREIO DA LAVOURA 

Conto do "Correio dn Lnvourn'' lONGlE ll)A\§ VOZlE§ QUIE p o B R E
IFA\lLA\™I DIE VIENTURA\ ••• 

ROMANCE ... 

A felicidade é JO.\O GUIMAR.\fü, A noite !ra bon_ita. Ló den-1 - Nóo sabe por que ? tro, no salao, voe1avam os ves- ver ... 
Vai 

• 

assim ... 
GABRIEL MARQUES 

Naquele dia de sol intcn

tidos de gazes "º remoi"ho de- EI . 1 licio,o de uma valsa triste. Ela . ª sorriu novamen • um Os dedos longos do lht'S fosstim as asas me- !alou-me baixinha, dentro do roso mau, de esRnge. vento erguiam a cabe- lodias materializadas. luar, • • •
10,. 

leira vasta das monta- - Não. Para que? O amor nhas; dns montanhas jun- * • ê doloroso ... to do mar, perto do céu ! Jamnls escolei monta- E ela estava mais linda que Caravanas azues - as nhas. Asa11 tenho-as no I nunca, assim, decorada pela luz ' , , 1 suave • perfumada pela brisa 

E nos amamos. Urn roma11ce 
curta, lindo, dalorasame"te co
movedor e comovedoramente 
lindo... Mos a romance pa11a11, ---_,c�u azul, o pobre cs-,títurário Xavier da Si I va Teles entrou na repartição mais nervoso do que nunca. As dividas o afogavam e aquele ambiente burocra ta, tresandando a falsidades, madraçaria e burrismo, matava-lhe inteiramente o animo de viver. 

ouvens - contavam, pelo sonho - asas ,.ustemen-. que trazia de tango a perfume 
t>S p a ç o, romances de te mutiladas. 1 das rosas da jardim distante. perfeita felicidade. E as ouvens... - Mas, escuta, querida ami-Parecia que as aves Ficam tão_ l?nge, que ga ... Si nós d�i, nos �mamas mal'inhai; obtinham en- não posso vtaJar em sua par que repudiar um':' un,aa que te11dê-las po·s voavam l caravana que não lhes ,�pres_enta_ 0 �m !ag,ca de uma 

. , 1 ' • • 51tuaçaa irremed1avel ?... P a r em ritmos Jmensamente alcanço ouvir as ditosas que? harmoniosos, como se historias... Ela sorriu. 

Os romances só sao eternos na 
poesia e na imagina�aa dos 
poetas. Na vida real nao pode 
existir. E só agora eu compre•n• 

da porque ela sorriu eni9rnatl• 
comente, naquela saudosa e Ir• 
remediavel nalle de luar ... 

H E LI O 
======================�=...,......_,.======================== 

Xavier era de regular es· tatura, grisalho, de e, ra ra-•da e sobrecenho fechaJo ... -or trás das lentes aca valadas na corcunda do narizos seus olhinhos, da maisprofunda docilidade, irradia_yam" meiguice e perdão.Funcionário ha vinte anos,;unca, entretanto, subira de posto. Duas razões podero-- sas anulavam-lhe os esfor,os : Xavier era inteligente; Xavier era sincero. Assim, ela ,s�a Jinceridade fugiam os çhefês, e da sua inteligencia os espertos faziam escada. Esperava e fumava ... _l!or isso causou surpresa, naquele dia, a entrada de Xavier na sala dos trabalhos. Seus colegas não compreendiam, não podiam mesmo compreender os coitados, aquele seu nervosismo alar
mantr. , : Mas.Xavier explicou-lhes: . - Meus amigos, chegou ajnal o meu dia ! Esta noite - pela primeira vez na vida - sonhei e vi, vi claramente, surgir na parede do meu quarto, em caracteres enormes, faiscando alucinautemente, o milhar -3-S49 ! ·Ao sair à rua vi tambem, numa chapa de automovcl, .º. milhar - 13.549 !Nervosus1mo

1 e n t r e i ha 
' 

1 pouco, a1 numa casa de lo-terias, para jog�r no bicho, e a nota, a umca nota que eu trazia no bolso, uma notinha, quase nova, de cinquenta mil réis - era de numero - 23.549 ! E' o meu ultimo dia de funcionário publico ! Ora, graças a Deus ! Nem sei como pude traçar no talãozinho os numeros do milhar! Três mil quinhentos e quarenta e nove ! E' o numero que vai salvar os meus pifios quarenta e cinco anos de tortura e angustias! Tal era a convicção com que Xavier falava que os demais funcionários tambem correram a arriscar uns ni-
(CoaçlH aa 7• p6&iaa) 

PHf f f /TU Nfl. 

ue nouA 
ATOS DO SR. PREFEITO 

8 de novembro de 1940. 
O Prefeito Municipal de Nova lguassú, usando das atri

buições que lhe confere a legislação em vigor, 
RESOLVE: 

Conceder 45 (quarenta e l'inco) dias de licença, em pror
rogação, para tratamento de saúde, com todos os vencimentos 
e a contar do dia 16 de outubro ultimo, à Professora Municipal 
desta Prefeitura, Elvira Peçanha Rodrigues. 

e mais, 
N. 20, de 16 de janeiro de 1941. 

Considerando que, nos termos do art. 156, letra d, da 
Constituição Federal de 10 de novembro de 1937, serão aposen
tados compulsoriamente os funcionarios que atingirem a idade 
de sessenta e oito anos; 

Considerando que o funcionado Herculano Fernandes Pe
reira, Engenheiro B desta Prefeitura, conforme resulta do pro
cesso iniciado na forma do § 20 do art. 198, do Decreto-Lei 
federal n. 1.713, de 28 de outubro de 1939, completou a Idade 
de sessenta e oito anos no dia 9 de maio de 1940; 

Considerando mais que, de acôrdo com o disposto no 
art. 198, § 3° combinado com o art. 199, § 40, do aludido De
creto- Lei, o provento da aposentadoria será proporcional ao 
tempo de serviço calculado, na razão de um trinta avos por 
ano, sobre o vencimento ou remuneração da atividade; 

Considerando ainda que o referido funcionario, em face 
dos comprovantes que juntou ao mencionado processo, conta 
vinte e oito anos de serviços prestados à administração publica; 

Considerando finalmente que o seu vencimento da ativi
dade foi fixado pelo Decreto-Lei n. 16, de 12 de outubro de 
1940, em 12:000$000 anuais: 

RESOLVE: 
Aposentar, compulsoriamente, nos termos do art. 156, 

letra d, da Constituição Federal, e com os vencimentos de 
11:200$000 por ano, o Engenheiro B desta Prefeitura, H�rcul1-
no Fernandes Pereira. 

N. 21, de 16 tle janeiro de 1941. 
RESOLVE: Exonerar Maura de Barros Caulino do cargo de Professora desta. Prefeitura, visto haver aceito o cargo de Oficial Administrativo C, para o qual foi nomeada rm virtuJe de haver sido classificada no concurso a que se submeteu. 

N_ 22, de 16 de janeiro de 1941. 
RESOLVE: Nomear Manuel Francisco da Silva para exercer o cargo 

de Coveiro desta Prefeitura. 

N. 23, de 16 de janeiro de 1941. 
HESOLVE: 

Nomear Messias de Aquino Xavier para exercer o cargo de Coveiro desta Prefeitura. 

mun1c1PJ1l 

/61/J-1SS{/ 
culano Fernandes Pereira, 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

(as.) RICARDO XAVJER DA SILVEJRA 

PREFEITO 

REQUERIMENTes OESV1U2HAOes 

6310, Guilherme Benjamin Weischenck; 6119, Lima «
Cia.; 6219, Moriah Silva. 

Satisfaça a exigencia da D. de Fazenda. 

6350, Joaquim Barbosa, 
Satisfaça a exigencia da D. de Obras. 

6260, Henriqueta Dias Fonseca; 6300, José Domingues. 
Indeferido, em face das informações. 

6390, Elcilina Bon,figllo Funk; 6378, José Vasco Junior; 
6353, Olario Joaquim Damião. 

Satisfaça a exigencia da Secretaria. 

6359 e 6360, Horacio Lemos & Cia.; 6358 e 6361,. Maercio 
Lemos de Azevedo; 6374, Gilberto Argenta; 6393, Jose Esteves 
Cardoso· 6246 Anlonio Ataliba Bittencourt; 6266, C. E. Mar. 
tins & Óa. ' 

Certifique-se o que constar. 

6108, Abillo Soares Guimarães & Cia.; 6292, Jo_sé 211-
berst�in; 6295, Salomão Madjborick; 6297, Valenlin O1eguez; 
6276, Maria Krivarot; 6279, Lourdes Belém Benatt1; 6248, An
tonio Ferreira dos Santos; 6180, Maria Muler da Silva; 6293, 
Sapor:to & Mandarino; 6074, Pedro Americo Castro Dias Alves, 

Como requer, nos termos das informações. 

6315, Jorge Zonalm; 6316, Anibal Augusto Magalhães e 
outros; 6185, Leonldas Mendes; 6311, Manuel Nery Pereira; 
6256, Rafael Ambroslo,' 6278, Bejnzez Henochcmez; b277, lzl
dor Bluvol. 

Como requer, em face das informações. 

6314, Otavio Soares; 6216, Antonio Ferreira dos Santos; 
6340, João Cruz Robles; 6334, Amadeu Rodrigues de Vasconce
los; 6333, Evaldo Baunack; 6344, Manuel de Oliveira Rodri
gues; 6343, Manuel da Silva; 6406, Leandro Arnaldo Hugo Ba
coll; 6289, Augusto Rodrigues de Sá; 6303,_ Spe,ctrolux do �lo 
Limitada; 6285, Letlcia Gama; 6367, Guodw1n, Cocozza & C1a. 
Ltda.; 636:l, Rosalina de Castro· 6385, Manuel Gomes; 6384. 
Heitor Lopes de Oliveira; 6370, josé Joaquim. V!ldJ,-6400, Au
to Mercantil S. A.; 6399, José Martins de Ohv�1ra; 6391, Anto
nw üonçal,·es; 6368, Simão Antoni,•; ô379, Francisco de Assis 
Machado; 6_320, SJd Murad; 6245, Manuel Fe, reira; 6244, Joio 
da Rocha Silva. 

Como rcque,-, 

N. 24, de 17 de Janeiro de 1941. 

1 

Processos de V. Meritf 
RESOLVE: 

Nomear Zllmar Duboc P1naud para exercer ínteronamen- 1785, Aurea de Almeida; 1!!20. Lino José Simões; 1818, 
te, o cargo de eng�nhelro B desta Prefdtura, �a vaga abt'rta ,�lanu_el M�ndes; 1803; �anue!. 

B�aga: 1814, Jo�é Ca.rdl)SO d� 
çom a aposentalloua ao funçlvnario 111: igual catei;vri/1 lkr-, �llVJ, 1778, Mlnu-1 qa Silva ,�1:lr.l.s, 1779, A, fr�ll.1� ,1/vrala, 

-

-
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