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REGISTA-SE, HOJE, O 1.» CENTENARIO DA MOR

T E D E J OS É B O N I FAC I o·:c AMP OS D E COOPERA Ç A O 
LAURO 'IONTENEGltO 

POR DETERMINAÇÃO DO GOVÊRNO, FORAM FEITAS ONTEM PRELEÇÕES SOBRE A 
VIDA DO PATRIÃRCA DA INDEPENDÊNCIA, EM TODOS OS ESTABELECIMENTOS 
DE ENSINO DO ESTADO - AS SESSõES SOUNES DE HOJE NO INSTITUTO HIS
TóRICO, LICW PARAIBANO E INSTITUTO JOÃO PESSôA FERIADO NACIONAL, 

e Secretano da Ag1 icultw·a ctn P:1r:'lllJ~i 

Uma das práticc.1~ que 1nai::. tem 
contribuído para desviar o agncultor 
do caminho da lavoura rotineira pa
ra o da lavoura racional tem sido a 
da cooperação. Ha ~no~ a.traz a má-

ria a confianca de nos:so homen1 ru .. 
ral. E vencPu essa tenacidade O.s 
campos de cooperação. situados na~ 
terras de proprio agricultór com a 
c\âdiva de colheitas ina1.'- abundantes 

quina agrária era desconhecida ao e com wua produção mais valoriza
nosso lavrador Este. quando muito cta pela sua melhor qualidade, fôram 
a olhava por méra curiosidade. sem os gTandes conciliadores da mAquina 
conhecer os seus fms nem o seu ma- ' com o nosso la\Tador Por isso, julgo 
néjo I que- essa prática. CUJO& resultados es-

NÃO ABRIRÃO HOJE AS REPARTIÇÕES PUBLICAS E O COMÉRCIO 
Quandc og destino~ do Drasil 

\'ac:ila,·am na~ mão~ nerYosa:-. e 
inhahcís do prinl'ÍJ)C' d. Pedrn. 
logo após o hrarlo do lpiranga, 
um homrm se impoz como o mais 
('apatitado para fazrr face ªº" 
g-ravC'!-> JJrohléma::- que antveedc
ram t· d"'l'OlTC'l':tm cln 7 dr 8(•
trmhro: .rn~l' l!onifatio de· .\ncln:
<la C' Sil\'a. 

Todo o Partido da Jndepcndên
ci~1 o considera\'a ~cu mai:,,:; a110 
reprcsent:rntr,. Era homem de c\f:·
eisfio inahalavcl, rh.~sternido, ob
jeti\'ando tiío ~únwnle n auton0-
mía C'vonUn1i('t1 <' P"lit iea do Hnt
~il. 

Nome Ja1·J.{ameme ton~iderado 
nfl. Europa, a sna eultur:.1 intele
ctual apr>nta,·a-o tomo snb:o. 
.José Doni[adn ~rn. laureado cni 
film,wfía l.! IC'tras .. -\ sode<lade de 
hi~toria natural de Pari:-. publi
cou. nas re~pcc:ti\'as atas. H sua 
memoria :-:.obre os dinmante-s d<, 
Brasil e as rll?FC:nhl~rta~ clL nont.-. 
<'~PN'ie:-: de minerai:-:. Fal:w:i ~éi:-; 
línguas e l'lltl?ÍHlia onze. fato ê~
sc que muü.: 0 to1·rnt\·a dc,tuclo, 11,) 
apagado ambiente intelectual 10 
Brasil <lc então. dc~pótico mrno~ 
pelo prestigio político cio que p,,_ 
b nguclê:-1a C!-i{)iritual. 

Homem de inteligenda, foj Pn
trctanto um lrnbil político, ca
r:.ícteriza ndo-sc. principalmente, 
pela a(.'àO pronta. no:.; mais ,·arin
dos i-.etôre~ ,1dmini~tratiYOR. 

Jo!-lé Clem(?nte rN·0nhe(·eu cm 

Jo,(· B01üfac·io. Patria1·<-:1 cta 
lnd t•pendf'nria 

~e a(·tantuou o presti}-"io ct~ .José 
Bonifacio. peln prurlênc.:in com 
que ia orientando. mesmo r1isd
plinando a onda de rebeldia que 
a\"af.~al:1,·a o Pnis c-í'ntra n dn

~inha sómente a !)igni:ficaçã_o dw11 tão s. endo ~ os mais proveitosos para. o 
obJéto de musêu Com os pl'lme1ros E.stado nao deve ser d~sprezada. E' 
campos de cooperação, conseguido~ preciso ao contrario mtrodUZ1-la 
depois de um peno:-.o trabalho ele ptr- ras regiões onde a rotma ainda tem 

minio Portuguê:-:. 
D. Pedr0, POYnlddn inteirn - ~~:::~ c:m:lçe:~a:tt:r:~:ta!en;a:i~~::n; ~r:~~i:~::~

1;!:· ~n~~:::i~: 1~;teI~~: r:;~~ 
11

~~J~e ~~~r;nt:ll~·n (~~~i\ª~:~~ nossa terra. Alguns agncultóres. mais iluéncia cios campos de cooperação 

a Tiegência. E' (jtlP a independêti- cw·iosos. que iam apreciar o seu tra- ~~: c1:
1
~~~;c~~t'Jtei:'1 nossos processo,; 

eia, muilo nnte~ do Orado hi~tó- balho. olhavam-no rom certo· pásmo. 
rico dn 7 de getPmhro, jí, estav:, discutiam entre si o~ imagináveis <'- Já agora o agrónomo pôde retirar• 
estabe}edda. feitos dé3.5a máquma e acabavam se de seu territorio que o agncultor 

NêP.se ponto é riue mah~ é rei'·- co~ideran~o mna complicação a por si proprlo, realiza a lavoura me-
~altnnte h fü·ão do Patriarca qu1:;. mau; na v1~la agricola do E~tado. . canica. conheceu-lhe e semiu-lhe a.e; 

(·orn toda a ~q:rnrançn. preparav:i O entusiasmo. po:·em dum _rectuz1w I vantagens. Não ha mais quem O faça 
um ato ~olêne parn. a nutentic.:a- do numero de ag_1onomo1,; nao lhe:-. arrepiar camin.ho. Mas, êsses campos 
ção do que e;-.ta\ .1 feito. Tantn amorteceu o. sentunento do dever. n~o se assinalam apenas por terem 
que quanrlo 

O 
Principe pnrtiu Wl- Encorajava-os a cer_tez~ de qu~ em ,'-IOO as superfície~ ele insinuação dos 

ra São Paulo, cm l ,1 rle ago~to dr I breve tempo. a maquma conqmst~- 1 aparêlhos agranos no nosso meio ru-
18?? T ' n 'f · ·, t· h t I ral. As sementes de algodão puras ~ 
m;d~ ',~s~·es~~1~.ti'~1Z.ª n/~in~á}; INTERVENTORIA FEDERAL umfórmes que estâo. na zona da, 
[mperador. 1 NO PIAUÍ mala.' substituindo as que. anterior

mente. davam ao mercado wn pro--
~ , , . . : RF>assununctc a Il1te'·vent.0··1a F'ecl"- 1 duto depreciado. derivam dêsse~ 

~.enhum \ ultn <le estadista ma.~ .:rtl 10 Pia11i• lf' reg~·esso <k ~ua ~ia- 1 mesmos cam s 
che10 de exemplos para os noS$0:o:. l g,em ã ca1:,1tal elo p~Js, o dr Lt-omC~!. po 
dias qne o cte .Tol'é Bonifado. \.télo _enviou a _scg1iinte <'omunk1.1t" , l::ste! tém servido µara multipltca-

E_' \·rrdade <ili~ êl~·· na prepa- ~ie~-i~f~~fre~~ mu ·vlt.tor· \r.;emirf' cão de pc<1uena quantidade de se-
rn('ao e CODF,Ohdncno da no::-sa Tcrezina, 4 ri,ten;t•ntor Feclt 'll mente~ seleclonactas. E antes de de ... 
intjependcntia politica. teve de _ Joãc. Pes~ôa crmunico a \'t.>~ - corridos tréa anos, é prova-:el que 

bundancia, p põe-nos peld porta usar de medidas forte~, não ~r'1 .senda qu~. ~le r•'LI.T ·~.so ~e .minl1a \i;,- toda essa região esteja coberta de al

fóra. ro':~ ,1 maior s~m-cerímoni'< comp~iiYeis com _a sua indol~ di- ;;t\
1
tie~~?1~~~r~~~i<~\~ul~J

1
~i!;.v~~~~~~-\\ godâo da variedade H 105. cujos ca• 

pos~1,·el . J,:,;:--·o era cllto nos c:om~- /Jatorial. 1.:omo (·om O$ prohlemns FedPràI nêst<' Estfüio Sds Cds tacterístico~ a recomendam á prere ... 
c;os de 1.822. D:lÍ por diante, maii tConclú.e na 2.º pag.i Leonidas "\ilélC1, Inlc·rv,)ntm Fec!Pral rencia dos mercados mais exigentes. 

E' preciso, Portanto. que os técnicO.Q. 

O MOMENTO NACIONAL encarregados da execução cte tão rele-
,·ante serviço tonifiquem sempre a 

, Con<"lue nA 8· pg ) 

;.r~~;~fg~:.r,~c;_:,~1'.:~i~\~;1

~ .~.~t ti BRASIL FOI CONVIDADO A SE REPRESENTAR NA 24, ' REUNIÃO DO INS· A vistta, a esta capital, 
:~~.

1e;1;:~~~~;·rti1
1;t1

1:;0ª;\~é,.11
,.e~1~ TITUTO INTERNACIONAL DE ESTATíSTICA A SER REALIZADA EM PRAGA dos professores Lewis Han-

nía \'asto "abe1·, imag-inac:ào Yha. 1..2 f~1~::i~~á~\~~~:,~>:.~~:::~~l:tl~~1/~~· ke e Gilberto Freire e do 
'.'.:;m''.

1
~ª,.~~,,t':' 111 ii,u,. 1 e int,·eriic1e, Não sofrerá grandes alterações o regulamento do im- ~1;:.Íl~;:::t:,t;-~1\;'t, ;s1w<'iali1tc10, "" eônsul Newbold WalmsleJ 

' posto de consumo - Chegará, amanhã, ao Rio, o chan-
Rorges Carneiro. um elo:-. ch.:-

fes da rci:enernçflo portuguesa. celêr argentino, sr. José Maria Cantillo, que deverá se ','",'\O ror E,TREGl'E \O PHESI
DE:'ITE GETruo \ \RG ,, ') 
PROJí,:'10 O\ Si>\,\ I F'I UF JT\ 1 • 

PRENSA 

Um telegrama de agradeci. 
mento ao interventor Arge

miro de Figueirêdo 
~~:~é'.-.\.1:"f:/:."~'e ~r;:~~7rr'.'.ª:,~>i:J\ demorar alguns dias na metropole do oaís, como hóspede 
homem .. José flonifacio de .~ndra- de honra do Govêrno Brasileiro 
ela e Silvn, l'Om a enenda de um 

RIO, 5 ! A 'l.) - O niinisfrr) 

(·tu·úter, impro\·i~a força~ dP mnr . . . . .. 
e de tcrrri ach·t t·l'ttirsos em ·t-! O r1tOJ•:.TO nE LEI nA JUSTIC'A 1.:·1.·ia1~do o De1>a1la1!•~nt? _J<' \dmm.•s-

Franciscu Campo~ dN'l..t1·uu t':.lrt'<'t'r eh 
fundamento 1. noticia ontem rlivuly:(
da de qut' já f',taria em mão!, do ort.'· 
.side-nte Getúlio \'arg;.ts o projéto ,h 
nóva. lei de imprensa, uma ,·ei q_i;<' 
.Jté o JH'escnlt, m•1v1uu, p1·ojf>to ni·;-., 

.Regressando ao Recífe, ,1p/l,o;, ligf'ira 
vbila feita a e~ta capital, o.r, profei,:
,ore~ (~ub~rt1, l'rt>ire t' L,:'w;~. llanke 
<· o cônsul norteameri<.ano Sewbota 
,\-·ahnsley enviaran, o tel(gra·na suh
,t>quente, ao M' inten,entor ."\rgemll'"o 
rle Figueirf'do, f'm agradecimento a 

~ ' ' • · ,_ no 1'R \B.\LUO \ traçao Geral do ::\Innst.er10 da Ed1wa-
--- -- ·-- cão e Saúde Pública, quf' serâ com, 

NOTAS DE RIO, 5 tA UN'IÃOJ - Dentro ~e htuido dos :-,t>guin(('!, órgfi.o~: Sen·iço 
l. . JtOUt'O!>. dia.., sc1·á entn·guc ao nünisuv d<, Pessoal, Serviço ele \fale-ri d e S,:· -

\'.tld('mar Falcão o proi,élo de lei .-i:- viço de Contabilidade Ct)ní'IU!:' lia 2. 11 pag.J 'neolhida que lhes df'ra o Govénto l'I~

PALA e I O fl'rente ~á Jm~i<;·a (lo frab~lho, tuia -----------------

t"labO?',lc·ao C''-ia 
st"nd0 

terminaria PASSOU ANTE ONTEM PELO REOFE O I'.'' rl<'~êjo elo titular da pasta Jry -

' {,• E'itado 
RECIFI. 4 - ln(('l'\('lltor Argemi-

O sr Tl'an ela Fonséca Neiva e, 1rabalho que aquéla l<gi,lacão seia , , , j ~;uc1
~1~1 ~-i! ... ~~irê::ce.;n/i:ão r!:s::: ~~ 

munkou, rm oficio. 3 > :,;r IntnV':h drcrl..'l:ula :-intes do dia prim('iro de CHANCELE~ R ARGENTINO 
1or Fedcrj,l, hnver assumido as fu:·- ma,,-. 
<·Jps (lC' F!scnl cio Sêlo no.~ Opc·r:.1.cõ1:s JOSÉ MA nossos. :lgfa<ledmen lo~_ pt'la, .~t>ntile-

- t.:t!:i of!c1a1't quf' no, foram d1!-ópem,,l-

l 

dao; durante "' ..t~rflrla,·ei, hor,1."i pas· 
E.incari;1s, njstr E!--trirlo .-\ no r \( ,\O D,\ C' \RTEIR \ PR'?. 

1 

DIAI. uO J XP tH "'i PACLO 
Eu ofido ~o Chtfc do Go\l.n.o. 

!:~~o~f1m~~ic~f.~/ Â~;·~~1~
1ª·· ~~~:m~\1 ~ Va~~~~a~· ~~lt\~\~~·Jo\'~1 ~ ~~1:;!!~~ 

<.;t' Fig11cilc•cio:·. que 
1 

.faz JXd"te dn t.lo ~101 :"'l'Jlio Dt.'lib<·1·~ti_,·o .d" lnslitu
l~tlrso clr .1t1v1dílcl(', nrni'i elo Grup'J to Nacional df' Pre\-'lcleuc1a. rlevanJo 
E.srnlar lsabc·l i\Ltri"\ ct:,~ Nr,•1·s". JL·-~- dt' 1.5(10:000."000 pua 3.000:000SUOO .l. 

ia rapital ~:!ªf,~:ti;~'to~·~~\C'i~3 ;~~1~at do nws 

O c:.r il,tri vcntor An~Nnil·o ri,. ,.,_ 
f.Urir{•clu S<' lt• rC'pn.•n•nlar. onlen•. 110 
1 Pltlt·1mrnto rlo ~r Si&ü,.mundo GLi"

c,es PrrC'1f,1, µor intPrn•Pdio cl•i ~f'u i. 

.. udantP ele o,drnc;, qllt'. C>m nome dr· 
s. ('Xti:1 .1prest•nto11 pezamPs :l f 1-
rniha. e 1Jutacta 

Duir,nl1 o di:' cl,• ont{·n1 r--lH ('rr 1 

cn1 Paln<'1 .... n .. w. n-. t•guint<'; p1·s.~o.i
.1~: drs. Lf'011arclo Arc:ovi-nlP. Agui
nnlc.!o VC'rsi:nn. Orhmr\r, 8llt'h1Pr, L~ 
10 VandNlt•i, Ad-tldes (Ir, BU"1:Íl(". !\ 
Oí·mir Viclul í Tnnrn,c1c c.lr C,nvaJl,o; 
'-r..... prdi•fto Fr::i cc1~C'O Corrrtu de 
Qur,lroz Alfti·~lo Dia , M.111Ul'l Ah·"';, 

O ·o\ O C'1'1\NDA '1TF 
Rl'Gf AC ~IILIT \R 

D\ íi ·' 

RTO, .; 1 \ "1/ ' - O pr('sidf'r,t(' 
Cet11ho \ ar~:li ;,..,,inou ;..l('C'rétO!', n~ 
n:u.ta ,\J, GtH·na nom1•ando o coronrl 
RC'n,1to P:1qu~t p;1ra romandar a 6 " 
R. \J C'Om !..i'llt· 1·m S,llvador, n:l 
B li,1, t' nonw indo e om:1ndantc da ::."' 
Bri~arla fü C..t\".d,1na, f'm B,l~é. R;o 
C.r.'.lttrk do 'iul. o grnc-r,11 .\nlimio F'<'r-
1\'llHlf's O.u1t..,,, '"' 1·on· 1nclant'-' da G:• 
Rf'~i:lo \Jíhfar ,. ,.,_ lutern•nlor Fl'r:·· 
ral na Raia 

I'c-droz~. pro11 s~or Ect11.trrln te-ieir-k. , RI \P() o IH"P, r.1 \ .\IE'.\ ro llE 

t':r1:1tu~;a~fh;;~~~i;i~.01 l'~~~.;1~;~s. l :~11l~11~1'.\!:~f<t~~ EDi~:.~t\o DO 
!Roet1 iltUP , Erl'111a MNtr•irn• F.~te , 

1

. 

t~~~e~~1;: 1~a~J~m idn e 8Pvcrl.la tú:f!'\,'.:r~!s ~§.!il;uº ~;<'s~;:~~~0~1: 1 

RECIFE. 5 iA UNIA01 A bordo! RIA (ANTILLO ,a.ria, ,·a Par.aíba. - l .. <'wi!>. Hankt>, 
do '· Oceania .. , passou. ante-ontem, ~-;.~!;:rel:nt"elrt- e Wa lm ,;Je-,, ('flnsu.J 
por esta cidacle, de regresso a Bue- __________ _ 

nos Aires, o sr. José Maria Cantillo, _ CONS"'LHO FEDERAL DO 
~~~~~[,~,/ª' Relacões Exteriores da I Falando a prooosito da SERVIÇO PÚBLICO 
un~ .:'i;~ ~~ª

1~~~f;q,~/g~,~~11i. q~m~ aproximação entre o Brasil CIVIL: 
f?1~::'ªl~; ';'~~~s~i~~º .~º1;l~~.; K~~: e a Argentina, s. excia. de- Concurso oara Guarda Sa• 
~J:tra~"wº~~n;:l~\fzhr.J;i~~e~~o".ª~"::: clarou: "Sempre tive, como nitário do Ministério de 
cicto_ até bem pouco tempo o cargo de diplomata desde mesmo O I 

Educação 
1ep1~sentante. c!n Argentina na Co- •• , ' • . 

1 

Em data dP 01uem O .-.r Interven
m.issao de DeMrmam~nto ~1~- Lon~Jres: JDICIO da mtnha carreira, O ror Federal recebe. \1 do dr Luiz S1~ 
fazendo parte ('da sub com1s. ao de ar • mõ<'s Lopes. presi,lf>ntL· do Conselho 
bitra~em e se~urança senso de que uma aprOXI- Federal cio Serviç-o Público Civil. um 

sr L~g~éqt~1:ri~a~~n~H~~co~t~s~;!!is~ mação entre todos os paÍ- t ?~!~~rt~:;~~i,·iôr~m~jn!·i~;~lt\~~~?vo~êS::! 

;~i~e~~~~ e~P~~~ªi~m~~u:;1:
1
;r~n~~ ~~ ses redundaria na melhor ~o~~u~:~et;f!1'~n~~~:~: ~~!~;1 q1~1;o~~~~~ 

presidente Getúlio Vargas, convidando • d ") 1 da cla.~st' inicial dl.l c·a'ITl·iru dE" 
~loe~f!ªJi~~;~o Visitar, oftC'i'.llmente. o manetra e trazer para e eS "Guarda Snnitãrio_''-. do ;\fini tt•r10 

IIOSPEDF DO ,JR.\SIL 

- Como vc~ .. deC'larou o chnnre
lér argentino - C'stá aqui mnis umn 
gentileza dP mutt~s qur tenho rrcebido 
sempre do M'U pnfs. Confesso que es-

uma situação de bem estar c1aA~~~~,~~~~(JI~ ~~~~c\,.:~:h1\~1 Pdltai 
· t t ., ele abPrtura de i11scnç;·10 no c-om·ur-
lD eressan e . I ~o acimn, º qual VHi pul)lk.adn na 

respf'cth·a 5ecçúo desta fólha 
tou PnC'nntr1do C'om H mnnch-n t•xpres• Avisamos aos intnessncios quP as 
siva que tem os hrasilf>iro.c; dí• ron- tni-<'rlc;õri. sc>ri\o eneerraclas !lt'gunda-

1 ConclUP na 3.• po2 J feira dia 11 déste-



1 1 A UNIAO - Quartn-feíra, 6 de abril de 1938 

REMINISCENCIAS REGISTA-SE, HOJE:-o 1. º CENTENA- ( ~ p O R T ( S 
F Co:tt::aR;eL, e Moura RIO DA MORTE DE JOSE BONIFACIO J ' 

Ciente de que o Juri desta capital Reunião na Liga Desportiva Paraibana - o que foi re-
f,~,i~:i!~~~i: ~~~-0~1:;,mJ~li:Ja~ou;~~ (Conclusão da 1,• pag.) ~l;~o ;,.diretor do Coleglo Diocesnno SOIVidO - 0 jOgO dO prOXifflO dOfflingO entre OS filiadOS 
o1uele Tribunal Popular, deu-me pal- decisivos da época tumultuária A entrada será franqueada ao pú- , 
JJite de Ir assistir a sessão, que dêsde em gue agiu. Mas, só um homem biice. sendo convidados todos os H·i- "Pitaguares" e ' Esporte Clube de João Pessôa" 
19~6en~~~a:::1ctª~s ;~ edifício, um pavi- da sua têmpera faria face a cir- sociad~so LIC'tU PARAIB,\NO 2,,t!!~~.,?!~o~s?;'.~1~~~;\1:l~!!ti·~lo 
menta terreo por baixo da séde da cunstancias tão perigosa~ como A data de hoje. que rel(1sta o cen- Os 1uizes - O "Palmeiras" Palmeiras" pnr'l O Jói.;o t\•~ hojr r· 
Sociedade de Medicina, passo em re- as que se apresentavam ao Bra~il tcnaiio da morte de Jos;, Bontfncio. 'A E ,, . _ ~·esp,:ctivas rr~ervr.s 
visl,a o ambiente e vêjo a figura re.:s- desafiando sabedoría e ação 8Prá cvmemorada, condignamente. 110 e ' tdO SpOrte JOgaraO, Brr:_7 _ f'lll"CH'u _ lll'll''.:'l. Al 

)~~;~vâ
1
r d~r!~te!~~acut :~~;~~~6 pronta de govêrno. Li~~1!.ª~~

1
iª~~~as. terá Iuear. no sa- hoje, amistosamente ~~s-=. ~;\~~f~1~ª G-:iwi~h~c°4~};olnn-

:-.ua beca. o que me fez lembrar o Tri- A tcna<'idnde do Patriarca er:J. 150 nobre daquêle conceltur,do estnbe- d? __ Landiniio _ Nencco _ Té.ta 
tunal de antanho, onde não se pe- um L'Ontra•péi:;o ás vacilações de lecimento de ensino. uma se:-.sf>.o solr- Sob a prrsidPncia cio dr Orris Bnr-1Teixeira _ Vc\queiro _ san·lovnl 
nNrava sem um fremito inexplica- d. Pedro. A sua atividade e ra es- ne. realizanc!o. por essa ocasião, uma bos:1. e com o compf;reciml'!11to dos dl- "Pl'l'AGUAJtLS F.::,POUTE CLUBE· 

~~~1
1
pof~;;;c~i~re::0 ª~~~r~~!teent:e panto~a. contrastando v ivamen- ~!le~~~t~i~ad1~aM~~~-~i~a~f'i~ºctir~~~!:~ rc:tor~s Anqui:;es Goml's, Catlos Ne·· _Haverá, :1n:;:i.~1llã. uma sc•:-;sâo ele 

Eu tinha uma idéa de qualquer te com 3 indolencia do espirito educanda rio Ii~~u=:c F~~\
1
~1~. C ~~~~º ,l~)~g~~~~~~/·~~- ~::~r,tºf~.u~º ~[~;;,~;('~:~l:~~c;tªL1~~~

1
.e :r~ 

1 

cousa que me inspirava terror, nos colonial. AoR 66 anos, como afir- NO lNSTITl lTO C0(11ERCI.\L dínária ctn elir~torí:· dri LIGA ES para tratar de assunto~ cJe ímporta,1-
11.eus doze anos, quando ali entrava. mou mais tarde o almirante Rous- "JOAO PESSOA·· IB NA l · · d 
;:;e~~deq~ea.A~e u~h:;!nJ!11 p~~go1º; ~in. "nem sc>11 corpo, nem seu eR- A fim Oe comemorar o 1° cente- ~~~~~~tc.PARA A ' qur reso \f';\ ~~~::;J~~~a 0°5

cJ;~t;;:c~·;~~
1
c\~~'.~ 

5
d~s ºe1:;:;: 

ameaçar todo mundo e eu tremia sem oírito um momento siquér esta- n:~~~e~a l:r:.te á~e t~séh~;a~i.fa~~o. ;~~; Ap°rovar o ata da. ~~~~ão pc.1,&;;,1d:, ton:: 
.,al>er porque. vam cm renouso'' · dêssc conceituado estabelecimento tle co~~m;~i d~~~~~~~~tnto do oJidc, nt.~ ri:O~-ot<=~r~~fiI;~J~~s:s~:!acJ~~-~~i~,.~i Cl'~-~-

1 

· HoJe felizmente a demo;rac!a veio D:1.i a independen<'Ja politica ensino, umR sessão cívica. devendo fa- mero 682. ela FEDEP.AÇAO BRAST· 1õem os cloi~·. quaciro.s; principai':i ·J,, 

\~~i~s~r r~ca~~u~~ãolis:a ~~ n;~~:~! do Brnsil ter sido tonsiderada lar nessa ocasião sobre a data o prof LEIRA DE FúTEBOL pertincto mfo1 dube elo Saudoso Aur(;)io Rocha 
t:')m a nota de ser miseravel por ter "uma obra perfeita do ponlú de Hermani Soare~ mar na fórrna da le1. se a L D 1"" O "E!--PORTE CLUr.r;·· TREINAI:,\ 

declarado ao Juiz em sessão que não vista de elaliorac:lo e consolida- l'c:; .. 
1
if~i,?p~ ~~Z!~t/e;iri~s~f~~ª; lt~:~pó~tr~rn;: t~·~{~Jf~~·~r~ci:p~~~ean!~

1~n: Para un. treu~i~t~Je. ás 15 hora:,, 
~~ii~u~~r;;~r!~a f~~z PJ:Stià iap'\:1, s~ <;ão, bem calcu.tad~. em Suas Cal.t- todos os alunos f'tdro Silva oarn a Federncão Per no c:unpo do "19 Ce m;:irco o dil·t·-
dr. Antonio da Trindade Meira Hen- 1 ~a~ P. ~eus efeitos . E essa obta FERIADO NACIO:SAL O DIA DE 1·amburan:t de Espc,rtos tor do "ESPORTE CLUBE .. de Jo'1o 
riques,. e Já faze_m parte do consê- política, deYe-$é qnasi toda ao HOJE Mandar im,crever, prlo tilir1rto "Eo· ?1:'ssóa, e;:;tá c-vnv1da:1dc:, tC'do~ O:, ~ma-

1:~o de_ Jura~os traJancto de branco,_ tal- Pntriarca. Ele. \'Plhu como t:!ra. Bi~~:;ei-~~1;t~iad~e ~~~~~e é df~Ji~3~ê~~~ ;~;fs~··~ ~.~~:~~~1~1~u~! f~~~ial.~~~~~~, clof,~s t;.~rniºJ; ~~J:rg;pende a forma-
~;~~d~i;b~~Z:~º\iie~~õe~ c~:ta;s~l~ agia C:0:11 energia ~de moço, te nd0 cional. não abrindo as repartições pú- pelo •·Auto. Espcrt~", o.~ :i.madorC'~ çã_o dos time;; que. no ~tóximo dn-
vura das roupas daquelas virgens sobre 1'1 todo o pe~,, rias re::.pon- blicas nem O comercio. Joaquim Guilherme de Oi"teira e Llllt m11:1gü, en.ireutarão o ''P1ta::zur1.rcs 

Notada a minha presença ali, o Ju- ~a.bilidades de Eslado, incança- Gonzag,i; neto "Pil,.1.g·t:arcs", os am v "ESPORTE CLUHE U1'IAO'' 
is manda convidar-me para tomar vPl dia a dia mai~ ardoroso e AS COl\IEMORJ\COE~ NO RJO ~~1~~-!ci·~~sé

0
J~1la.~~ .. 11~c_,it;:;.~.JoJis/º~~ poTâ~á al~~~~~·a hf?!' le ~~~~~: ~~i;ª~

1
~; 

~\e~JO U~ S~~iw~~it~ev~t:~io d~erJi!= ~·_ig-Ílante no aperfE:içoame~:O das I daR~~~s!g::i. ~~r:n~~. do pi;~1t~l~;~~~ l,UCêl12. e ·Patedes Sorrentino l'Í'JOl'OYI treir~o dhse l'lube ,cm prr 
tiça e~ tempos passados. . ltnhas fundamentais do lla!)Cente da morte de José Bonifacio. 0 patriar- Tl:lniSferir µRra 0 'União'', cn"'ll paro par:-'t 0 .:;resente 1.;ampconato of1-

E~etivamente_. quando academ1e:o de fmperio. cada noss:i.. lndenendencia. serão rea- })1'1%~ do ·'botafõgo··, o am'.ld1lr Mal'!o cial da ciciadC". 
dire.i~o. eu mais. de um~ v~z fui em Iizadas. nesta capital significativas Al:!~J:u~~!~:~~~~~ºpe!o f-'.liteio .. Pal, )):'l?,f',t~~~~ ';1~ c~~~~tscs ~:f'ctj1.,~à~~~;· 
~~x~e1:vefsus:~}ª·!1ã~~~~~ta':n c;~::; C:omemorando hoje o l." Cen- ho~~~~~:e: ~o~~~i:~:tri;~stacam-se mo"ir,.s', as mscriç;ões rto~ ama10re) m.scntos na L D.P 
f1 advogados proflss1ona1s. Que? diga lenario da morte de José Bonifa- as palestras sobre a figura do grande Jor~e Per1:irr, Beckman e Atna:,_10 ··SAO LOURENÇO" x "L IUEF..1.'.\ 

~e;~n~~a~~~a~:~~~\ª:l!d~~/~: ri~= dn dr, .\ nrlrn<la e Silva. O Bra~il brasile~ro, em vários estabelecimentos B::i~~~~~t\e?-i~\~~-l.h~clo filiado .. Pi, D~cor-reu m:li!~!i;~,;,tdo O Jü1oo rf':. 
vidou e eu, encarando uma situáção vP no Patriarca da 1ndepeild en- de ensmo trtguan.sn a~ incr\róe.:-; dos ,1.madon~,. lizado clomingo últ•mo, no campo cio 
dificil, não recusei meu modésto con- ria o homem de Estado que µri- s · p · M · G l 1 • ,.,,ão Lo ucnco" r11.1 Barrci1 ~s e• 
tingente á Justiça da minha terra meiro teve a norâo integral da NITEROI. 5 iA. N.) - Com apre- C~-~le;::t~) e er;~~~fe1~1/

1
~i~a o ~~~~~e~ t1~' R f'Ql~-.µe loc~I ~ a do "Í.ibcrlo

1
~ 

aos mizeraveis que dêle precisavam no~sa grandeza, Pelejando cleno- !e~~~.rn~º a:~::r~~~~~:~a~'~ª~~~;':ixn~I~ l2ttbE.. com pas~es dos filiados ""Feli aor", desta c1.pital 
E não era bacharel e não fazia par~ d d t 1 ·ct d nacio péa' e "Botafôgo' r~c;pecL,,amenrt A lut1. foi ~quilibnic\a .,ainJo v10-
te, como hoje faço, da Ordem dos 8 amen e pe a uni a e - litares, será efetuada amanh ã. aqui. O!" amaciorl"s Grictofrêdo Rodrigues drl lriosa a equipe do ··s:1.0 Lourcnco·· 
Advogados do Estado do Rio de Ja~ nal. Ha cem anos, eramos um ~~~;e~~~i~a~~g1enagens á rr.emoria de Silva e Gilbe1to Stucki::-rt. pela contagem de 1 x O. M,1ü, W1w 
neiro. povo sem as harmônicas caract~- Haverá, pela manhã, uma reunião Aprovar IJS jógos r~~1lizndos domin- vez os locais dveran1 cportnuictacl:- de 

1/'·* ri.sticas raciaiR, morais e econo- civic~ na, praça ~la ~epnblic~. deven- ~~rl!s~~~~~~,n~r~.~s
0

[~fó~i\",~:~~d;~. ~'.~;~~~~tr~r e. seu ~staao de treina-
Entra em julgamento Damião Car- micas que apresentamos no~ do dtscmsa~. p01 essa ocasla_o,. o sr. cto co:r;tar dois pontos para O segtP: I REUNIAO NA LIGA J U\"ENIL 

do:so, acusado como autor do assassi- dias presentes. Graças, entretan - Danton .Jobm, chef~ do Gabmete do cio time Cc "Bot3ft,go· p ll!n pal3 C•m, a pre:sença de todo!'i n~ dtn·
~~~~ia ded;u~o~~~fti~. :~lh:~ia;~~~ to, a um reduzido número de ho~ S~cretarto do ln tenor do Estad_o do cada prlmtuo time ao "AuLo" l: lares l'fJ.lizoU·Sf' 111:11s ,_una •;·'ssão -~.i 

estado de gravidês. o promotor, dr mens de inteligência e ação, Rio .. que se. ocupará da pe~son~hda~e ··Botafógo" Liga Juvenil. sendo aprovada a at;, 
Francisco Serâfico da Nobrega de- cheioR de ardôr patriotico. a cuja do mesquecivel vulto da 111stona pa- Mandar jogar no próximo domin{:.t, pa<..s:i.cla sem altf'racáo O rxprrlicute 

tria. 110 do co1Tente, o.i:_ clubes "Pit1~~<·· constou d~ oficias do "Uniá.o". "Ti1'11• senvolve com serenidade e eficiencie frente se encontrava José Boni- - ~ 
!~uºmªebnetosm 

1
erlraebfourtaadvae

15
· aceusteªrçmão

1
_nacopmedª,·nr: facio, pôde·~e levar a cabo O epi- -- - -- - - res" e "Esporte Clube-", designan,

1
1> Negro" aore:::icntação elo balr.nc">t• 

u O MOMENTO NACIONAL 1o>~!a'ª,1,·a·i1;1_ .'"r·~_;sp1;,ocst,·vp·,r,•,•,ncenitreo,s a:: i:;,·.e,.gsu. nvdºe: oª!é !l 3,n1,,d1aºresmê~ pa:-.sado e im;criçõ ~ 
cto a condenação do réo no gráo mãxi~ iiÓdio dramático e heroico da in- ...... .-. ,. ,. _ ... ~ ... _ 
mo. por t.er concorrido circumstancias dependencia bras ileira, sem prP- . . ·<co,nclusã.o O::t 1.ª png.l ncli11e ie Al_meida. e '\ntoni() Rodri- Fór_am sorteados os clubes P.nra 1 

:i.gr~~~l: ~~fev~e~c~~~~~ ~i g~;i~~- iuizo da unidade nacional, ven- ~l~t1do foi enl'1ado ao Chefe da 1'a· ;~~t::i~~ ~~e1~~~x.11~~,l eci~1~~~. r~p~~~ ~ºfl~~~O ~~g~~g.~ill;c l~ib~~f~~~J.~'b0 2-~ 
.<,or Aurelio de Albuquerque, convida- cendo-.:;e ponosa e reso lutamente :·etor Luiz E.,pinéli j&go - "Onze·· e "Fclipéa": 3.(.1 
do pelo JuiZ, para encarregar-sb del~ impecilhos quasi intransponive!~. RIO, 5 1A UNIAO) - O prcsiclrn- Drixaram de C'Omparece::- á reuni?o "19 rlf' Mar~o·· com e· vencedor d,i 
por não ter o acusado dinheiro para quer os provenientes <la dcsm~-· !e('~:~ c!:t~Cºco~~•id!c~c~:-,~\~;:~~~~~ por motivos JilStific,1dcs. os :--rs. Lni.t: l.º jó~o; -t.

0

1 
- dve1~ccclor do 3 º .16;,:o 

~~~;ir~~;º~:d~ÚaquJuf:1f~~~ã~~cm- ~u r acta extensão geográfica da silciro a represl'nlar·sc na ~J ll rl'u- f;~ln~}~~Ove:~~Í~'?'t'"'tl.n~~l;RE O ~'.l~~r.~il;t~~~::1~: ~:,;;,;ioJLIT:.~ ~,u:;0~1;~ 
Reunidos na sala secreta os srs. ju- '.\lação, com os centros de irradia- nião do Instit uto lnternacion.tl de Er.- "PALJ\fEJRA~·· E .. AUTO B. ela Cruz. O terncio se reali7,ará 1v1 

rados decidiram condenar o réo a 19 ç.ão civilizatória isolados uns dos tatísti<'a, a realizar-se em Praga, no ESPOH.'J'E" ,:)róximo don1mg-o, pPl:1 monoã, scn· 
anos e mêses de prisão, como consta outros, quér pelos renitentes fó- correnle ano. Cé.1110 cbt:\ anunci'ldr.. o ·• PDlnit·l- do e entrada cobrada n l~OOO 

1tizsentença proferida pelo M. M. sr C'OS da resistencia portuguêsa es REUNIU-SE O CONS1·:LIIO FEUE· r~=~~1~ 1~.e, ~t~~;~,. pt~~~(l·;o, rrcoJcft~~
1
~1~ 

Terminado O primeiro julgamento tabelecidos em variados pontos R .\L DE COi\ltRCIO EXTERIOR 110 c~mpo "Ga.bo B!::tnco", á avenl<l;• NECROLOGIA 
o Juiz suspende a sessão marcando do País. RIO, 5 (A UNIÃO) - Reuniu hoje, 1." ele Maio ,. 
nova 1·etmião para uma hora da tar- Não fôssem as deHinteligência-i o Consé-lho F..-dPra1 de Comércio E:\- Dado o valór do~, qundro:s litign·1-

~!vefu:~o n~ritinh~g!~~o~:do; m~~:~ larnentaveis que separaram pouco ~:~~;~ ~!~i:: ~:h~~~uc:!1b~:t!~:r· ~~s ~ 1P,~g;~~.c~·~l~~c!c,~~~ ~~~~t~a~:~~~:; 
ê· 'e julgamento não se realizou pela depois os Andradas de d. Pedrri Durante a sessão discursou o cou- clubes 
cliticulda.de da falta de quem qUizesse - pois que aquêles não puderam selheiro João Maria Lacerda. que '-C o TIME DO ".\UTO " 

~c~~t.arJu~ ~t~i~ip!!~t~izm~ia~!~r~~~ suportar mai s a versatilidade P ~:!~~!:;,s á te~eJ:~~~!ª!e e~~t,t/!ºç:uºpc~·e 10: ~lit,.:e~j~~n1~ ~i~-to;>~1~!'o~t\~~~:s··~f' 
o pre::;idente do Tribunal convidou a os arrebatamentos <lo Imperador 1,rodU('âo algodoeira ho.ie á tarde 
de: advogados da Ordem, inclusive o - ainda m ais preponderante te- Zê~lves _ Lidio _ :..ucêna 
rcspecti\'O presidente e nenhum quiz ria sido a influência de .Jo~é Bn- f NTRE:GlrE AO l\U:'.'IJJSTUUO n \ Néco --- Pitôta - J<'ormiga - M,-

~~~~r d~ ~~â~~~~o ;:1
:~'vt~!~u~a~ nifacio nos destino~ hrasileiros. r"'~rgrl't1\'Zivo EOIFíCIO )),\ .:sacl Pe:;j~~i1~a ,3~,5~~r~e1obC'l":.o 

zollna e êste negocio de compromis- 1Tas, o que êle f'ez. no pou,.·o RIO, 5 íA U:SI.\0} - Foi entregu .. •, 
so de prestar assistencia á misera- tempo em que esteve á frente do hoje, ao 1'linistél'iO da Marinha, 0 nõ
veis é cousa para mglês vêr poder. nenhum brasileiro da s u a "º edifício con-.truido na llh.a. dr Vil· 

at~ug:z·nfir~~v~ªp:i~! ~if~~ez: e~= época realizaria com tanta arte e ~!~~1''011, onde funcionará a Escoh1 

mo único protesto de indignação dis- êxito. Dentro de brev"S dias o titular da-
solveu o Tribunal muito embora ti- quéla pa-;ta, almirante Henrique Aris-
vcsse êste que Julgar outras cousas de REALIZADAS, ONTEM, PRELEÇOES lides Guilhcm. marca.rã a data dr 
m1c;eravc1s. SOBRE O PATRIARCA D.A INDE - inauguração do referido edifício. oue-

~=~a c~~~~~a~to~.e5 Uve presente PENDE:SCIA, El\l TODOS OS ESTA· dispõe da~ mais mode1·nas instala<:ÕC5 
BELECIMEXTOS DE E:SSINO para o fim a que se de:stina 

ADIADAS PARA HOJE, NA 
GAMARA FRANCUA, AS 
DISCUSSÕES SOBRE A OU• 
TORGAÇAO DE PLENOS PO· 
DlRES AO SR, LEON BLUM 

PARIS. 5 íA UNIAOI - A Camarn. 
clo5 Deputados viveu. hoJe, um dos seu.<; 
di.is matas agitados 

o !ir León Bium, ao ocupar a tri
huna pedindo que lhe fãs.sem outor

Sobre a personalidade de José Bo
nifacio de Andrada e Silva. fóram 
realizadas ontem. preleções nas es
colas pública, do Estado por de
terminação do sr. Interventor Fe
deral, tendo os professóres discor
rido sobre os fatos que antecederam 
e decorreram após nossa indepen
rlencla politlca. focaltzando a ação do 
nosso Patriarca que foi arquitéto má
...;imo dês.se notavel fato da nossa rus. 
t.oria 

l\óO ISSTITUTO HISTORICO 

(ti.Ldoo plenos podêres para resolver a Reahza-se. hoje, às 14 horas. na sé
:, tual situaçfi.o interna da França, foi de dessa agremiação cientifica. á rua 
oparteadh1Slmo pelos deputado:s direi- Duque de Caxla,. uma sessão :,olCnc 
lista~ e algum rad1cai:'.;·socialbtas. para cc,memorar o centena.rio da mor· 

EXPLORAÇAO DO PETRóLEO :,A 
n,u 
RIO. 5 fA l 1NIAO) - O ministn• 

l•'c-rnando Costa comunicou ao inler· 
ventor baiano, sr. Landulfo de Almei
da que, em breve, enyiaria uma t·11-
missãQ de lécnicos do )linh,tério dà 
Agricultura. a. fim de e!:>tudar a c"Xplo
ração dt" petróleo em Lol>a.to, naqué
lt: Estado 

0 ESTABELECll',U~NTO nr l.''.\1, \ 
NóYA LINHA Af;RE,\ l~XTRE ,., 
IT!I.LIA E O BR \SIL 
RIO. 5 IA t:NIAOJ - Estl\.·("rnm, 

hoje, no ,uuistério da \"ia(' ;lQ, térm
cos e intf'"ressados no estabelecimento 
,Ir uma nóva linha aérea entre a IL:l
lia e o Brasil , a fim de l'Onferenri.-r 
eom , <'Oronel Mendon(.'a Lima, titu· 
lar danuéla pa,ta, sôbre a possibih111.
de de ia realização 

Remou a max11na confusão durante te do grande brasileiro José Bonifacio 
•1 debates. tendo o i;r. Herriot, pret.1· de Andrada e Silvn., o Pat1;arca da 
d<'nte da Camara, adlado O$ trabalhos Inctependencia 

pi~p~;;~:o lae 8e7;;:r~a gritavam rie!~ba:a~~:oM:«::~ctbr~~~~~o.p:~~ SAO SOFRERA' GR,\~DES AL'J't~ -
Abalxo Hitler. emquanto outros re- tando escalado para orador oficial. ,, ~ ... ~~·g:;o ODt·RfS~;i~;:g~TO DO 

:
1
~::~~ dizendo ·· Extermint·se o co- revdmo. padre Franci.sco Limn. asso- R IO. 

5 1 
A . N 

1 
_ 

00 
f"-.Cf>C'dif'nli· 

No .e.eu discurso pronunciado o l:ir ------ ------- qut> o monistro Soll3a C'osta le\'011 on· 
LeOn Blwn explicou que a unica sal- céa está se escoando para os Estados tem a 8. Lourenro. a fim de rerPb(-1· 
vação da França restava na organiza- Unidos Diminuem as nossa! posstbi- o despacho do prt>sidente Getulio Var
ção de um govêrno nacional, com ple- !idades económicas. Aumentam dia- ga.!;, C'onsta um det>rétn que alt..ra o 
nos poderes, pois de outra maneira, rlamente as gréves. Acabou-se o nosso recente Re.-ulamento do Imposto dt• 
era lmpo5 tvel a restauração econõmJ.. intercamblo comerdal com a Austria, Consumo ~ outros referentes ás lax:c1.~ 
ca de. França com a queda do franco e que cumpre, a.gora, realizar ? Ou se eafeciru 
sua consequente desmoralização estabtliza o franco ou a Europa 5U- F.m ~- Lou1·enço. o tit1dar da Faun~ 

A aegUlr, acrescentou ; O OW'O íI&A• , cwnblri numa guerra de extermln!o" 1 , d& foi abordado peloo jornallal&II, ,. 

1u·opÓ'-itO d:'l. modificação daquêle P..e
gulamento. tendo 5. excia. dcda.radu 
quf' o mesmo não sofrerá sensiveis al
lera(Íll'S 

,\lli::.ntou. o ministro Sousa Costa 
que não ~erão criados novos impos
tos, J)f'is o decrHo que levava á san· 
,·.fo do p1·e'iidrntc GPtúlio \'arr.as, ne.., · 
se ,cntit1o. tl'ala\'a, quasi unicamcntf', 
~Jo f's, 11.H lcC'imentfJ de nóva.s fúrmas 
dr ::i.rrt:'cach1;2o, ma.i!õo efideuh's 

Conhnu,,nrlo em :o;uas decln.racót·'i, 
tl i!-\e o ministro da Fazend.t que· nas 
"' ircuru;(ancias atuais o Govêr110 d, 
u m pa í!. d:i ,·.;:.stidáo do Bi-a-.il tem qllf' 
'><' !)rPocupar, antes. de ludo, com o 
equilíbrio or('amentário. 

! m :GAR\ ', \MA1'11A, /\O IUO, O 
CHA:0.CEL>.R JO~E' MAR!\ C.\1'
TILLO 
RH). 5 i \ N.) - .\ bordo do " Occ

ania" c-hrg-ará depois de amanhã, a 
rsfa capital, o chanct>lêr arg-cnti1u> 
José Marh. Ca.ntillo, convidado pel,, 
mini-;tríl Ü<;valdo Aranha a \'iSita.r o 
nos~o país 

~ e~.cia dcmorar-se·á algum• di •·; 
no Rio de Janeiro, ~endo hôspede tie 
lionra do nosso Govêrno 

Entre as homenag('ns que lhe ::;e,ao 
lll"f"!"Ítadas, figuram um ba.nquêtc nif 
rtamn1·atí; um concf"rto de gá.Ja no 
'r('atro Munkipal. ,1ferecicfo pt'lo pt·e · 
feito Henrique Dodsworth; J('<'t"pçâo 
1,,1 \rademia Bra~i1rfra dr Letra .... ; 
pas,.rio nos at·redores da ddade e um 
~lmC"~o off'rf"<'ido J>l'la Assiriaç,lo R1 ~· 
t ilf"ir-a d(' Imprensa 

0fupando-se da vinda do ministrn 
.J9<;(' '.\1aria CantilJo ao Brasil, os jor-
11ai~ f<ll"afo•.am a pnso'lalidade do e
minrntf' diploma.ta. salientando o 
•• Cc,rreio <Ja Manhã" que e21!ta. visita 
terá a maior lmporlanria para o e!>• 
lrrilamento da~ rdações arg;eatinu• 
brasileira$, 

TENENTF - CORONEi, !~!ORO 
1,ETTl'l l'ERREIRA DE ARAúJO, -
Em consequencia de antiga enfermi
dade, acaba de falecer no Rio de Ja
neiro, o nosso conterraneo teJwntc
coronel Isiclro Leite Feneira eh' A
raújo, oficial reformado do Exercito 
e membro de distlnLa familia parai
bana. 

O pranteado desapal'ecido, que 
contava a idade de 64 anos. era ba
charél em Ciencias Físicas e Mate
máticas, engenheiro militar tendo o 
curso das três armas 

Havcnclo desempcnhaclo importan
tes comissões. nas quais sempre :se 
manti\'éra com dignidade e perfeita 
compreensão dos seus deveres. refor
mou-se o chorado extinto em 1930. 
no posto de tenente-coronel de arti
lhari:, após longo período de inesti
maveis serviços ao Exercito e á Na
ção. 

Era filho do saudoso clc:sembin·gn
clor Jo~é Peregrino de Araújo. que 
foi presidente deste Estado. sendo cn -
saclo com a exma. sra. Maria cio Céu 
Figueirêdo Araújo. de cujo consorcio 
deixa os seguintes filhos: sra. Maria 
Ernestma ele Araújo Freire. cspõsn 
do capitão Americano Freire. sra. 
Deolinda de Araújo Santos. cnsA.da 
com o sr. Teotonio Santos; :srn. Hc
loísa Guede:s Pereira. espôsa do t{'
ncnte Aloísio Guedes Pereira. sra 
Sofía Guedes Pereira. t::spõsa do dr 
Hermano Guedes Pereira ; dr. Pa.ulo 
de Figueirêdo Araújo, médico nn cA · 
pital do Pais; engenheiro químico 
Abelardo Araujo e senhorita Marlnu 
de Figueirédo Araújo. 

O mono, que já foi rcprcsentantr 
da Paraíba na Camara dos Depu
lados. deixou os seguinte~ lrmRos rr
sidentes neste Estado: dr. Peregrino 
Filho. fazendeiro no municlpio rir 
Pato:s e ex-deputado estaoual; dr. 
Francisco de Paula Peregrino, di
retor da Repartição de AguRS e 
Esgótos desta capital; sra. Elia ele 
Oliveira, espósa do dr. Matêus de 
Oliveira, diretor do Departamento de 
Educação dêste Estado; sra. Zulmtrn 
de Araújo Lope~. espcsa do sr. Anto· 
nio Lopes• dá 1· Stiva, fazendeiro no 
municiplo de Piancó e sra. Anita 
de Araú.jo Flgueirêdo, cspósa do sr. 
Manuel Figue1r~do. residente nesta 
capital. 
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MAR/O VALVA 

NOSTRA FLORET PARAtBA-'- Na 
angustia de seus hectares, com todo o 
.seu minusculo territorio na Imensidão 
brasileira, nenhum outro departamento 
polit.ico de nosso país possúe maiores 
titules de orgulho nacional. que esta já 

baUsada "pequenina e heroica Paraí
ba". Nós nos proclamamos, em virtude 
de nossas realizações, uma verdadeira 
mimntura da Patria. Sem exclusões 
nem paroxismo sentimentais ou regio
nalistas. a grandêza da Nação nos bate 
em rheio e nos sentimos iluminados e 
tangidos pelo progresso comum, que ir
radia do centro e dos flancos federados, 
neste éxtase parP.ibano 

Irmã saltitante e quast ciumenta, n1> 
convtvio da numerosa familia nacional, 
nossa terra é tal a mulhersinha moder
na. que se enfeita sempre mais, miran
do-se na Via Lactea, e chega a presu
mir-se a estrêla alfa do proprio Cruzei
ro do Sul. E não haverã quem a corrija, 
não. Tem topete para estrêla Dona 
Mignone Brasileira. Já era assim, des
de os cueiros, nas palpitações primiti
vas, dentro das capitanias hereditarias 
de Itamaracá e do Maranhão. Per
nambuco sabe essa historia e conta 
melhor que ninguem, em suas lendus 
e narrativas mais gloriosas 

A génese do florescimento vive ge
mendo nas entranhas paraibanas, em 
partos sucessivos, á !lôr de sua super
!icie, quer chova, quer faça ardentías 
solares a inclemência climatológica. A 
fatalidade das sêcas ~stiola. perioàica
mente, nosso" terrenos; e iJ'll'ece que 
tudo perece, aos proprios beijos do as
tro-rei. Mas. é que nos vela, lá de 

seus altos abismos. a onipotência do 
Creactor. Vêm os milagres torrenciais 
cto Inverno. E todo o Nordéste reflu
rece. E a Paraíba se enfeitiça, nova
mente; pita-se de todas as cambiantes 

ECONOMICA 
DOPAIS 

Para o sul do país foram concedi
dos, ontem. salvo-conduto ás 1e~u~n-
les pessóas: sr João Batista Freire 
Adelina Batista Freire e Manuel2. 
Luiz Pessôa 

.JOAO LELIS 

A Constituição de 10 de Novembro. ! na que infórma é ... !--a nórma econo-

~~v!~~ã~r::o E~~!dode~~ai~ao1~~~io ~ e~:: m~~s d~e~;~:ti~~;:~ºct!:ed:;ale:0~1~:i: 

nomico só se legitima para suprir as livre. onde, quer o Trabalho quer o 
deficienclas de iniciativa individual. ou Estado. t!nham funções indefinidas e 
então. para coordenar os fatôres da atitudes vagas. o primeiro como stmp 
producão, de sorte a evitar ou resol- pies motivo creador. o segundo como 
ver os seus conflitos. introduzindo no mêro usufrutuaria dêsses motivos. não 
jôgo das competições individuais o se sentia u efeito normativo e disci
pensamcnto dos interesses nacionais plinador que o E-,tado proporciona á 
representados pelo Estado. Essa in- · economia. pois agora. a liberdade dos 
tervenção estatal atinge também as interesses µrivados não tem mais essa 
competições de grupos economicos elasticidade nociva como dantes, mas. 

Está. pois, definida a orientação du está restrita ao bem coletivo que TI:-{ 

Estado-Nõvo. no tocante ao fenomeno letra constitucional se chama "inte
economico. e delineada a sua inter!c- resses cta Nação reprc'ientados pelu 
rencia que poderá ser medtata ou ime- Estado·· 
diata. sob a forma de contrôle, de es-
timulo ou de gestão diréta 

Assim, veh1 se fazendo no Brasil 
desde o advento do Estado-Nóvo. Aqui 
na Paraíba, sob o govérno do sr Ar
gemiro de Figueirêclo. aquéla interfe-
rencia norma tiva e disciplinadôra de 

PASSAPORTES 

A Chefia de Policia concedeu pas. 
saportes â.s seguintes pessôas José 
Henrlques de ArauJo. para as Ameri· 
Cl<l.s do Sul. Cenlral e elo Norte: e Se· 
verina Pastor de Araújo. com o mes
mo destino 

PESSóAS IIJENTIHCAD.\S 
ONT>:\t 

O Instituto de Identificação e Me
dico-Legal expediu. ontem, carteiras 
de identidade ás seguintf"s pf'~sóas 

Dirceu da Cunha Machado, Pedrc 
Moura. Arnobio Francisco da Stlva 
José Henriques ele Araujo. Severina 
Pastôr de Araújo, En1valdo Ftgueiré
do ::\firanda Paulo de Gouveia Pe
drosa. Ag:ripino do Nascimento Sou
sa e Apolonio de Mélo 

EX.UIE PERICIAL 
Foi submetido a exame pericial no 

Instituto de Identificação e Medico
Legal, Isaura Borges Correia 

Passou, no plano da economia, a 
fáse do E~tado exppctador De indi
ferente que era nos tempos do llbera
lismo economico. transformou-se em 
orientador, estimulador ou gestor a1-
réto. dando. em cada setôr. a orien
tação mais aconselhada pelos inte-

que já falá.mos. é uma característica CADERNa,;TAS DE 1,1\"RA:l-lENTO 

resses gerais 
As atividades humanas. mais ou 

menos produtivas, convergem unifor
memente para êsse ponto centraliza
dor que são os interesses nacionais re
presentados. na expressão constitu
cional. pelo Estado. 

Não ha negar o sentido de disciph-

governamental. com seu sentido d(· 1 CONDil'IONAL 

or~e~tar. contrôlar. estimular e crear li,~~::tir~~~~~~~~a1ªd~~:êta~r~c;~~a 
at1v1~ades produtivas. no esforço pa- Aureliano .Gran.ia do· Rêgo: Manoei 
triot1co de estabilizar um plano eco· Alves Bomfacio. Pedro Xavier de 0-
nômico elevado. onde a vida se !ix~ liveira e Julie Marques da Silva 

sob uma feição mais_ agrada vel e o 
trabalho fuja de simples exploração 
individualista para ser um dever so-
cial na força expressional da 
Carta-Mágna. 

nova 

IDENTIFICADOS NO REGISTO 
GER.\I. 

Fóram identificados no Registro 
Geral os individuas Sebastião Josê 
da Silva e Severino Cabral de Vas
concélos. 

P. R. 1-4 RADIO TABAJARA D4 
PARAíBA 

Programa para hoje 

l LOO - Programa aperitivo e g1:a
vações populares da P R I 4. (Locu
tor. Kenard Galvão 1 

12,00 - "Jornal Matutino" - No
ticiaria e informações telegrafic:as 
do pais e do estrangeiro 

12.15 - Continua<;âo do programa 
aperitivo e gravacóes populares da 

PR I 4. 1 Locut.or. Ali.rio SilvaJ 
18.00 Programa para o jantar 

com gravações variadas eia P R I 4 
19.00 - Retransmissão da Catedral 

Metropolitana 
19.30 - '· P R I 4 Informa··. Sín

tese dos acontecimentos do dia 
19.35 - Musica variada c Jorre 

Tavares e a Jazz da P R I 4 lLocu
lOr. J. Acilino1 

20.00 - Mw.ica. popular e Nelle dP 
Almeida. Geni Santos e Cachimbinho 
c seu regional 

20.30 - Canções c Jaime Beze1Ta. 
20.45 - Milton Danta., em :;ólo.s de 

violão. 
21.00 Mu ... ica americana c 1Gf'orge 

André e Jazz da P R I 4 
21.15 - Jornal oficlal. 
21.20 - Musica popular c.Nelie dP. 

Almeida. Geni Santos e Cachimbinho 
e seu regional 

21.45 - Seleções de opera pela or
questra de salão sob a direção do 
maestro Olegario ele Luna Freire. 

22.00 - Jornal falado 
22,10 - Tesouros musicais. 
22.25 - Ultimas noticias - •·p R 

I 4 informa·· 
22.30 - ''Bóa noite" , Hino á Ban

deira> ( Locutor Marie Mansur > 

Programa para amanhã· 

11.00 - ProgTama aperitivo c g-ra
\'ações populares da nossa discoteca 
( Locutor. Kenard Galvão) 

12.00 - ·· Jornal Matutmo .. - No-Passou, ante-ontem, pelo 
Recife, o chancelêr argenti· 

no José Maria Cantillo 
SR. SIGISMUNDO GUEDES 

ticiário e informações telegraficas do 

PEREIRA pais e do estrangeiro 
12,15 - Continu'lção do µregrama. 

aperitiYci c gravaçõe~ populares da P 
Cunha Pedrosa, Arnaldo Gomes, E,i, R. I 4 (Locutor. Alirio Silva>. 

(Conclusào da l.ª pg.) 

da Esperança; é terra verde; é oiro quistar a todos. Nôs argentinos. SO· 

branco; é poesia vegetal; é seára rea- ~~e\~~~~ ~~nc:mtia~~er~~~º~o~sql~:~~~ 
berta á fecundidade agrícola; é retór- ao Brasil e todos os dias essas provas 
no obrigatorio de toda a familia real de simpatia aumentam. ora com as 
dos pobres flagelados e dos gados sau- excursões que são levadas a efeito ora 

Vitima de um colapso cardiaco, fa
leceu. ontem, ás 3 1 2 horas. nesta 
capital, com a avançada idade de 96 
anos, o sr. Sig-ismundo Guedes Perei
ra. grande pro,prietario nesta cidadr 
e no interior do Estado. 

lásio Pessóa, A.riowaldo Espinola. 18.00 - Programa para o jantar e 
<\ntonio Andrarle, i\latêu, de Oliveira, gravações selecionadas da nossa dis
Silvino Nóbrega. Luiz Gonzaga Silva. cotéca. 
Aug·usto Guedes Pereira e João San· 19.00 - Retransmis..<;ão da Catedral 
ta Cruz e Heli Silva; capitão Vale· Metropolitam1 
te,,ente Raimundo Gome<.. Ah•es: de- 19.30 - A P R I 4 informa Sil'l.
sembargadore-s Paulo Hipádo. Va<,:co tese cios acontecunentos do rtia. 1Lo
Tolêdo; conégo Matias Freire: srs. cutor. J Acilino1 
Eusebio t:o~lho. Edmundo Guedes Pe- 20.00 "Retran~missáo da Hora do 

d . com a ativid.ade da dipl_omacia. O 
osos. 1 fato e que so podemos ficar sensibi-

Membro de importante familia ra· 
dicada na Paraíba, o sr. Sígismundo 
Guedes Pereira desfruta,·a de um 
largo conceito na socj\!pade conterra
nea, moth,o por que foi a sua morte 
bastante sentida. 

reira, SeHrino Guedes Pereira, Lui1 Brasíl ··. 
Maia, Senrino Ca,·akanfi. Josf' Er- 21.00 -- Musica \'ariada c Orlando 

Cada terra tem seus poetas, corr.u hzados. Não me surpreende êsse con
cada amôr tem seus mart1rios. O can- vlte. mas me põe cada vez mais de
te nasce mais do sofrimento. que da vedar ao ~eu pais e não atino como 
alegria. A Dôr transforma os corações ~:;:\1t!s"tiu~1?o~dade e tanta distinção 
e purificfl as almas. A Terra tem mui-

Casado, em segunda!'f nupcia\, com 
1. sra. Marié Bezt:rra Guedes Pereira. 
não deixa, o p1anteado extinto, ne· 
nhum filho dêsse ultimo c.'onsorcio. 

Do seu primeiro matrimonio, o sr. 
Sigismundo Guedes Pereira. deixa os 
c;eguintes filhos: dr. Wa lfrêdo Gue
cles Pereira, diretor do Abrigo "Arge-

nesto Campos, Eltel Sautiago, Fran- Vasconcelos. 
cisco Coutinho de Lima e ;\loura, Jo- 21.lfl - "Jornal ofíc.:ial 
sé da Mata. i\Tilton da J\lata, Leopol· , 21..20 -· .. Musicas. levts pe. la. orque. s
do Bezerra. Júlio ele ;\1iranda Henri- ra ctc salao sob a regenc1a rio maes
c,ues, Fábio Travassos. rl"presentando tro Olegano de Luna Freire 
a Casa Ferreira: Edmundo Alverga. 21.30 - Velho album de m.uska"i 
l:!:dmundo Forte, Elisio Pais Barreto. brasileiras c Tama Ferreira. Jota 
Avelino Cunha, Heronides ('unha, Monteiro, Dudú Pessóa. Mtlton Dan
.\1anuel Itodrigues Chaves, Aloisio tas e Nô Monteiro. 

to das mulhere~. E quem ama um pe
dacinho qualquer do Planeta, está 
perdido, sem remedia. dêsse fart.o 
amôr. E' o que sucede, providencial
n1ente, conosco. Amamos de tal ma
neira a Pandba e sentimo-la tão bo· 
11ita, que é isto mesmo: temos Ioucu~ 
rn por ela. Embora velhos. namorámo
ln, a horas certas, de cada dia, por 
todo o decurso da existência, e somos 
~cmpre creança.s apaixonadas por sua 
t!?rna mamãe. E porque a terra não 
envelhece nem morre, eis que ficamos, 
por ventura tamanha, através das ge
rações. jovens e galanteadores de nos
so querida, - esta nesga azul d•J 
Brasil. 

HOMEM DE BEM - Aquêle, que 
011tem, lá se foi, caminho seguro do 
Descnnço Eterno, Slgismundo Guedes 
Pereira, -, era um Homem de Bem. 
Era um grande cidadão, sem nunca 
ter ocupado posições de govêrno. sem 
nunca haver fulgido pelas colunas do3 
Jornais, sem nunca ambicionar nem 
Po~uir titulos científicos nem litera
rim. Começou, logo nos primeiros vi
~CJrc::i dh mocidade e do raciocínio, a 
cavar a terra. com suas proprias mãos, 
g,1nhando. com a maior dignidade pos
sível. com o· suor puro de suas face.s. 
o seu honrado pão quotidiano. A hon
radez !oi a sua força dominante, como 
o trabalho foi todo o êxito de sua exis
tênc.:in. Esta sua existência o Bom 
Deus qutz prolongada néste mundo, -
Pu.r::t que os seus inúmeros descenden
tcg e todos os seus conterraneos se mi
rassem nnquêle es.pélho. naquêle exem
lJlar Homem de Bem. . .. 

L!Cf:U PARAIBANO - O lnterven
to1 Argcmiro de Ftgueirédo vai prestar 
mais um grande serviço á moc1dade 
que se educa sob a égide auspiciosa do 
Estado. Ontem, o chefe do Govêrno 
paraihano comunicou ao diretor do Li
céu que pretende contratJir um cirur
~1ão dentista para prestar os seus cui
dados proflssionals a.os alunos dêsRe 
Nstabclecimento de Instrução púbHca 
O alcance de tão salutar providencia. 
e tá, lmedlatamente, a resaltar dos 
~1bgl06 de todas as bõca.s, da concten· 
Cla tvradecUla da Para.lba em pêBO, 

POLITICA OE APROXIMAÇAO 

- Sempre tive como diplomata. des- miro de Figueirêdo"; Josu<', Sigis
de mesmo o inicio de minha carreira mundo, Oséas. Pedro e Leovegildo 
o senso de que uma aproximação en- G'&edes Pereira, proprietarios nêst.e 
tre todos os países redunda \.a na Estado e sras. Amasile e Augu'ita 
melhor maneira de trazer para êles Guedes Pereira, além de 63 nétos e 
uma situação de bem estar lnteressan- 78 bisnétos. 
te. E quando essas relações já se a- O enterra.mento do sr. Sígismundo 
cham num estado como precisa- Guedes Pereira verificou.se ontem 
mente as da Argentina com os países mesmo, á tarde, saindo o feretro da 
sul-americanos. nada melhor do que casa onde se deu o óbito, á rua Du
contmuar .segundo a trilha iniciada e que de Caxias. 
cada vez mais procurar estreitar os Acompanharam o enterro as se
laços de cordialidade. Com o Brasil guíntes pessóas: capitáo Jacob Franh., 
essas I elações são as melhores possi- , ajudante cie 01:den~ . do Interventor 
veis. Fóram os próprios presidentes Argemtro. de F1gucue.do. representan
quem se encarregaram de procurar d_o s. exc1a.; _drs. Jose Mariz, secreta· 
aument,r as relações diplomaticas. rio do Interior: Fernando Nobrega, 
trocanào visitas e traçando um pla· prefeito da ~apitai; Alvaro _ de Can·.a
no de permuta de convites amistosos lho, Apolom~ ';'Job~·ega ~e1xas Maia, 
o papel mais importante que tem es- Nuno Guedes_ Pereira, o~c_ar de C~s
sa polttica dP aproximação ninguem tr.o, Isaac F.ambaum;. Jos~ ~e Av~a. 
desconhece e justamente para aten- Lms,. Antomo ~de A,!~ª Lm::;, .Ney ~ 
der a isso faco da cordialidade e da Al_me1da. Al!redo. 1\111 anda, Ema.nue 
melhor relaçãÔ com as demais poten- Miranda_. _Joao S_oares, Adal~eri:'eioos· 
cias um dos principais pontos (, 1 meu ~!:.gh~~; moM!?i.

1ó~º1ªA,1::;~o Gomes'. 
pro~rama á. frente da pasta das Re- IJionislo Mata. Otávio Novais, Odon 
laçoes Exteriores. Bezerra. Sizcnando de OJi,,eira. 

Guedes Pereira, FranC'iSC'O Galvão. 22.00 - Jornal !alado da P R I 4 
Julio Carnaval, AJdemo Gucdf"~ Pe~ 22.10 "~nquanto 3: cidadP dor-
l"eíra Otávio Nóbrega, Manuel Va- me•· 15 nunutos e Fntz Kretler. 
lcnC'a', Francisco Guedes Pereira. Se- 22.25 - "Ultimas noticias 1'.. ·' P 
veríno Lucena, F.digar ~il"ª· Samuel R I 4 inform~ '' . . . 
Norat e Celestin Mariu!oo 1'-lalzac. 22.30 - ''Boa n01le 1 Hmo a Ban-

Sôbre o esc:uife ,,iam -,e deposita
das corôa, C'Om os "cguinlt>s di7l"res: 
"Ao querido Coronel. <'lerua grati
dão e imonedoora, c;audadcs de '\la
rie··; "Infindas sa.udade!oo de Oséas. 
Yá e filhos": "Ao c,uerido pai, so;ro 
e avô - ~egisn·rnndo Guedes P~r~ira 
- eternas "audades de \Valtredo, 
Maria Emilia e filhos .. ; "Sentidas 
lágrimas de Sii;-i:-,mundo, Oeotila e 
filhos"; "l.'ltimo adeu~ de Prdro, 
Ouzinha e filhos•·; "lmonedoura!'. 
~audades de .Tosul', Sinha e filho"i": 
"Ao querido pai", Sigbmundo Gued~s 
Pereira. muitas !saudadC's df' St'U~ f,. 
lhos ausentes": "Saudades de Jm,e 
Guedes, csJ>ósa. genros, filhos e né
tos"; "Saudades de Augn'ilo . ..\ma7.t· 
le, filhos e néta": "F:tnna"i saudadt'<s 
dt seus nétos e bNnétos ". 

deira 1. rLocutor Ma rio Mansurl 

BRITISH BROADC.\STIXG C'OR· 
PORATION - Onda de 31.55m e 
frequencia de 9.51 megac1clos. Irra
diação no horario nacional 

Programa para bojt: 

20.20 - Córo da BBC do Pais dr: 
Gales • Ocidental I Canções tract1clo 
nais sob a direção de Tom Pickerin". 

20.40 -Corrida de pombos C'o1-rrios 
Comenta11o feito por H ,J Sewell 
da corrida que se realiz.i em Ches
ter!ield, Derbyshire. 

20.fi5 - vamo~ dançai 
21.25 - Intercamblo imperial. Opi

niões e pontos de vista ele via,1antex 
vindos dos Domínio~ t> Colonias Bri
tanicas 

21.40 Noticiário em inglé5. 
22 horas - . Big Ben Recital dt-MAIOR AM I ZADE ENTRE A AR- l 

GESTI NA E O BRASI L -----~----

- Temos Lodos os fatores necessa- e o o p E R AT IV Is Mo rios para uma malor aproximação. 
desde a vizinhança. os limites. os . 

violoncelo por Emanuel Feuerma.nn. 
22.30 - Noticiário em espanhol 
22.45 Nottciáno em portngues 
23 horas Fecho da estação 

~e~:º!ec~~~;~:nedeª d~e~~~:a r~~~!f- (Comunicado do Departamento de Assistencia ao Cooperatir,.,,,:o• 20 ,20Pr~ra;~-~u!:t~~ ª';;!~\·:1~a de 

~'!. ~o~ol~ti~ara~~t ~e:~:n:mm:i~~r e~:; Cada associado de u~a cooperativa ~o é con~ult~rlo, .~as, n_o cnfé ou e:1~ 1 !~~~,e~:f~aM~-~!~~~\' ~~:,~~!si;'~":·~ 
afinidade de raças e a grande ~eme- deve s;1ber a melhor forma de con- 1 qua.lquer 01_ttia P" 1 tE'. ~iz~r O que d. Solctiers· Song!--: J l I First Cavalr~ 
Jhança em codiçóes sociaii e ;nt.ele- correr para O soerguimento da mesm~ vena ter dito na 1.·eun.1..10.: . 11 D~videnko, · ,_2 1 Partlsn_ n º. lrl t Be· 
ctuai.s bem assim a maneira diréta ou md1- 8" - Fazer o menos pos.c;ivel qturn- ly ·.; A f':-.pflnhola , di Chara.•. 1\ 

til~O~o~~~~l~Up~la;~:s·e~t'1:lil~~~·o ã. cr;= réta de trabalhar para a sua ruína d? não se_.ia . po~~ivel . evit:u: de ta7t~ ~:n~:pa~º:s. G1~~:~~~0 '~~~r,~·ik!~._~;~~ 
prensa pernambucana. Transcrevemos do opusculo n.º 4, aiguma coisa· assim se obi iga os O 1 Algumas composições de Medvedet_f ~ 

distribuindo pelo Departamento de tros a fazer tucio. l' a gente JJ~<lf" ~ 1 ~ 1lJ Trem em marcho, 121. ~elodrn. 

A CONTRIBUIÇAO 
DOS MUNICIPIOS 
para a Instrução pública 

O pret'eito de Itabaiana, dr. Anto
nio Santiago comunicou ao sr. In
terventor Federal o recolhimento á. 
Mesa de Rendas daquela localidade 
da lmpartancia de 7:5871400. corres
pondente á taxa de Instrução Publl
ca. no primeiro trimestre do corren
te nno. 

IRualmLnLe. os prefeito:; de Picui. 
Alagôa Grande e Pilar participaram. 
por oficlo ao Chefe do Govérno. ha
verem recolhido ás Mésas de Rendas 
locais. as tm1>0rtanclas respectivas 
rte 934$000. 594$700 e 5711200. refe
rentes á quota destinada á Ini.trução 

, Publica no mês de março findo. 

Assistência ao cooperatlvi.smo do Es- zer que a. sociedade e~tá nas mao.::. Recorctnçáo de vals~!-. crnt1g;.ls_: •3 1 

tado de São Paulo, as ~nze maneiras de uma c~marllha . . r;:,\~~1~·4 ,U~lg:~~~,~~~ut~~t' J1!i~~1
ºtod:: 

de matar uma cooperativa e que são . 9.º ·-- Nao cumprillcio os dF-vei:s "0 ~ 0 ._ tr;thos e,eC'utado, ru.•.,tf' (·o ncNto, 
as seguintes c1ais. Pngando o mais tarde pos.s1vel íóram adaptados por M1·dHdeff. 

l.º _ Não indo ás u.~<>mbJéas gerais 10º ~ Não anM.arlando uovos sodos, 21 horas. Entrnvl·S na pn~reua• 
da sociedade; deixando ê'ise trabalho p::1.ra Oli outro- n~gem. comtrcinl - ... :l Palestra por 

2.º - Ou. no C0..SO de ir, ir O mais 11.º - Queixando-se_ ''por aí"'. /'la Si;l~l~",l~ ;~~;~1~· i ;;;ll~tsGfr~~r,~: 
tarde possivel desatenção cio pessoal. _~em o m.comoclo C'anadf'nse-" por Sarnh Flsrhrr f \O-

, 3.º _ Si faz mau tempo. rcgos1jar- de levar as queixa5 a gní·n('ta paJ .... l prano can::1.df'nsc 1 

se com o pretexto para ra1tar á reu- que seja corrhdda qu:-\lqlwr dPflcit!nci., ~!·4~01 ;1s Not~~:r~f"l~·m ~~i~~~~~ do 

ntão: mar pelo Córn i\1a,<"t1lino Wl BHC, 
4.º - EstRr sistematlcameti_te em NQTJCJARJQ dirigido µor Tn•,·or H.-t1V~v. ~tanley 

oposição ao Consi'lhQ de Admm1stra- 1 R1ley 1ba1xo1. Bounl'l tor thf' Rio 

ção e ~ell pre!-idel.llé. . , 1 LOTERIA DO ESTADO DA PARAISA ~~~~dâ~_}
1'.!:.:~:r:g Ba;\ 1f'Ll~~nk?~~ 

5 ° - - Nunca aceitar cai gos pois_<' j Sacramento. 1.0,\ hrnd~ fi.wa, can·t 

m:~: ~~C~u~~~a;e df:/1~:r~:a:~1~;1;_ Extração em 5 de abril de 1938 1 ~~~ ~~~CP C~~~. P~lk~;)l/t;\lgrumH"i!~ti; 

sélho de Administração. faltar sempr<' 9550 50:000 ·ooo awa\· Joc! Thc• S0.1lor llkes h1s btit.-
7193 4 :000$000 

1
1 t.le. \\Te·u haul the bowlin' 

ás SUQ!II reuniões, OU .J)OT acaso Se 1711 ~: ~::~~ ~~ :i _ ;iri~ll:;~I~ e~~ ;;l~~t;~~t. 
co~,,I'~e~e:o ~c~~ª~at~~~/

1

~~~~
0

m~u~:n. 1 ::~~ 1. 000,000 23 horu - Fecho da e~taçlo. ..J 
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ADMINISTRAÇAO DO EXMO , SR , DR, ARGE MIRO D E FIGUEIR!DO 

• : · (*) DECRETO N," 1,006, de 28 de março de 1938 --· .,,,...,, Crêa o quadro do pes;,.;oal do Conselho 
Penittnciario do Estado. .~ 

Argemiro de Figuei1'êdo. Interventor Federal no Estado da Paraiba. 
usnndo das atribuições que lhe confere a Constituição da Republica. 

DECRETA· 

Art l O - Fica creado o quadro do pessoal do Consêlho Peniten
<'.iàrio do Estado. composto de um encarregado da Secretaria, com os ven
cimentos mensais de duzentos e cincoenta mil réis ,25osooo1 e pessoal con
tratado, 200SOOO mensais 

Art. 2 ° - E' aberto á Secretaria do Interior e Segurança Pubhca, 
o crédito especial de quatro contos e cincoenta mil réis t4:050S000i para 
ocorrer á despesa com o presente decreto 

Art. 3 ° - Revogam-se as dispos1çõe::. em contrario 
Palac10 da Redenção, em João Pessôa. 28 de março de' 1938, 50.0 

da Proclamacâo da República 
Arqemiro de Figueirêdo 
J ase Marques da Silva Mariz 
Francisco de Paula Porto 

1 1 Reproduzido, por ter saído com incorreção 

DECRETO N,' f.015, de 5 de abril de 1938 
Concede à firma Demoslenes Barbosa & 

Cia . , de Campina Grande, isencâo do im,posto de 
industria e profissão. pelo prazo de cinco 151 
ano:, 

Argemiro de Figueirêdo. Jnten•entor Federal no Estado da Paraíba. 

DECRETA· 

Art único - Fica concedida á firma Demostenes Barb~a & Cia .. 
i~encão do imposto de industria e prol'issão. pelo prazo de cinco 151 anos. 
para exploração de uma prensa hidraulica de alta densidade, na cidade de 
Campina Grande. 

Palacio da Redenção. em João Pessõa. 5 de ab1il de 1938. 50 ° da 
Proclamação da República 

A1 gem.iro d e Figueiredo 
Francisco de Paula Pórto 

lnterventoria Federal 
EXPEDIENTE DO INTERYENT<'R 

DO DIA 30 

PPt icão · 

De ViCNlte Ribeiro de Araújo . in · 
, ·r ~tigador rla Polk ia Civil de E:itact,1. 
(·om 4ft anos ele 1dade, achando-se rlo 
f"nte . requer H suo ,ll)05ent'l.clr>!ia , C:f'!\l 

os vencimtntos mtegrais, df' c11nfo1 -
lT'idacte com o art 650. da lei n º l ~7 
de 28 de dezembro de 1936 . - Sub-
111et:l.-sP á im,pecão cte ~rude 

EXPEDIENTE DO 
DO DIA Jl 

PE>ticão 

INTERVENTOR 

De Ma.ria R.annlho ó e Assis, pr1J
fassôra ,~cetiva elo Grupo Es<:Oiflr 
··Mons. João MilanE-z " ela cidade de 
Cajazejra~. r~qucl'enclo noventa 19r11 
dia!'- rle licença, na ;órma da lei. pa• 
o seu trarnmento de :::aúrle - Cor
cêdo noventa 1901 d1as, a vista cto 
laudo mêdico. na fórm~ da IE>i 

EXPEDIENTE no 
DO DIA l 0

: 

PPti<'ão· 

!NTEPVENTOR 

De Tibmci•J Valniano df' Lucet-:..1, 
<listribmdor cio .Jm:t..o Mqnidpal L: ·, 
Termo de Santa Luz1a do Sabugi. não 
desejando mais Cf'ntim!:1r !\ e'<"'rcer ~s 
refe,·idcs t\m~õet, s·Jlici~a ;l sua exo
uera~ão. - Con,o rPq1..1er 

EXPEDIENTE DO 
D O DIA 4 

Pehcões: 

IN.TERYENTOP 

N 11 8619 de Aluísio Gomes & Ir
mão requerendo redução de 50° º no 
~eu debit-0 para com o Estado 
Jndeferido. á vl~ta da informação ela 
Repartição do~ Serviços Elêtricos ? 
das anteriores concessões 

N. 0 3997 de Cavalcanti & Filho, e.s
i:abelecidos nesta capital. rtq uerendc, 
1·edução na classifiooção do imposto 
de industria e profissão sóbre snn 
padaria, no exercício de 1936. - In
deferido. nos termos das inior m.-1-
ções da Recebedoria e do Tesouro. 

N , '1 3646 da Companhia Industriai. 
Comercial e A~ricola requerendo con
<·ess:i:o de fa\'óres para a ampUaç:Jo 
da sua fábrica de ole<n- no muniripto 
de-- Pato!) Lavre-se o decréto d~ 
,1.,enciio. de acórdo com o decreto n 
904. df' lG cte fevereiro de 1938 

~." 8531 de Demostexw~ Barbosa 
& Cia., requerendo isenção do lmpo<;
to de industria e profissão. pplo pra
zo ele cinco i 5 f anos. para explora
cf10 de uma prerum hidraultra de al
ta dem=idactf' nn. cidade df' Campina 
Gral'cl<' La\TP-~,t' o UH1-iri) ro1·.cC'
<i.encto i~t>nc;fto do lmpo~to <IP mctus
i rif'l e profi ... ,ão. p1·lo prazo dl· rinco 
'f')l :l.nOs 

, º ()0(;,) cl<' Se\'n1nO Galdino Lo
p,es. ç- iarda fi:,ca da Fa..:l'nd.i do E 
tr:1do em !o.(·1·v1ço n,1 l,.fesu d(' Rt·nda:-. 
<1e P:1tos, '-Ohd1:-111clo noventa !JIJ 
olas dP Jic1•1 ca p,1ra trat~J:?tmto rl1· 
t.alulr>. H11:·111 1·t1J-~" a i11~,11,.t·;10 ,r ... 
r:.aúch· nt-!o.Tl ·epital 

DP .Jorg,~ Pauhno de AnnlJo gua1-
(l:\ J,l'>('ai d t Fai.encla requ1>n•t)<.lo Hir
ta 3r11 .-i1a. df' lkrrn:a. para tmt,1-
mento dt" 11a•1df Sut:mtt>Lt-H' à 
m J){" ao de aúrle 

co Laboratori,., Bror:.-.otolo~ií'o ele Rfl ,_1-
de Publtca do Ef. tado. refjUE:'l ende 
nint'\ rJ01 d~as de l1C'C?11ca sem vern• 1

-

menro'>, pJra tratar de r:egoc10.s ele 
sE 'l 1):'1fdrülar intPre!)St:. de a.côrdo rmn 
l lei . - Inclefendo, por uã1 cc,m1·· 
PO interesse do sen•ic'J 

0':'Cl"Ptos· 

O Intervento1 Federal no Esta.d , 
tia Paraíba designa os drs Lourival 
de Gouvêa Moura. Ariosvalao Espino
la e Edrise Vilar, a fim de inspeciona
i em de saúde, Francisco Pedro dos 
Santos. 1 . 0 tenente da Polícia Militai' 
tio E~trclo. ás 14 horas dQ dia 7 do 
c.onente. na séc+e da aludida Corpo
racãrJ 

O Interventor Fedf'ral no Estado 
eia Paraiba atendendo ao que reque-
1Pu João de Arau10 Pessôa , CapiLãu 
ela Poliria Militar do Estado. tend0 
('m vista a mfonn~.ção prestada pelo 
Comando da aludida Corporação, re
:,.olve refol'má-lo com direito à per
cepção cios vencimentos anuais de on
ze contos e setecentos mil rei!:> 
e 1 t ·700to.0001. de conformidade com o 
nrt. 45 ° da Consolidação dos Regn
lampntos da Policia Militar. combme
ao rom · o art 63 ela lei 127. de 28 
de dezembro de 1936. devendo .solici
tar seu título á Secretaria da Inter
ventaria Federal 

EXPEDIE"ITE DO 
DO DIA 5; 

Petição 

JNTERYENT(Jk. 

NY 3957, da Sociedade Algodoeira 

~~a t ~~~~~:end~r~~~~~~r:n:ia d~ S~i~: 
posito - Indeferido por falta de 
fundamento em lei 

O Interventor Federal no Estado 
ela Paraibr designa os drs. Ariosval· 
cio Espinola, Lourival Moura t: Ecis011 
de Almeida. ri fim de m;:;pE'~ionare111 
de snuCe. pai a efeito de apobentaco
rta. o sr. Vicente Ribeiro de ArauJO. 
investigador de 2 " classe, da Polícia 
(.1v1! dü Estado, na .séde da Diretorfa 
G 0 ral rte Saúde Publica. ás l-i horJ 
do dia 8 do corrente 

O Interventor Federal no Estado 
0a Par3íba. exonera a ~edido Tiburrio 
Valeri:.tno de Lucena, do cargo de cfü;
tribnidor elo Juizo cto Termo de San
ta Ln1ia do Sabugí 

O Interventor Federal no Estado 
lla P'traíba nomeia o Sargento Pedn-: 
fio Carmo Nunes para exercei o car. 
go de Sub-citlegacit. de Joa·1.~iro, 
cii~trito de ~oledadr 

Se<'retaría da Fazenda 
EXPEDIENTE 

DO DIA 5 

Olir-io 

DO SECRETARIO 

Sr Diretor da Jmprtnsa Ofidal 
<I' A PNIÃO 

Como medida de caráter :,:nnl. r, -
, onwnLo :-éjam t·011cecíid:1s o:, féria~ 
Jt'gulnnwntares a que fizerem JU8 os 
t\1nc.·iona.rio~ dessa rC'partição. c·abl"n
do-vos, nos 1ermo:-. da lei t" tendo em 
, ibt:1 a <·onn·nienria do servic-o. de
l~nr,inr.r a oport11111dade da c-ouces
são d'l ,1luclidn. f P1·ias 

lrR n. coléta do imposto de inclusldn 
r profi~são, para o corrente l'Xercic .'> 
- Nada ha que deferir uma vez CWP 
a petirion!tri:i. foi roléh,cta en1 Ga .. OfJO 

De Izabel Chaves da S1lveirn, rl'
clam::indo í'Ontra a colet~ imposw ~HJ 
!-oieU e.st:i.belecunento, !)aro o COl'ren~,· 
exercício. - Defericto, á 2 .ª sc~cçfto 
r,::ira ai-· nece~saria:> atiotnçõe:,. 

TESOURO DO ESTADO DA PARAmA 
Demonstração da receita e despêsa havidas na Tesou. 

raria Geral, no dia 4 do corrente mês 

RECEITA 
Sn ldo nnterioi 

Secretaria do Interior e Re1»rtiç:io cte Aguas e Esgotos 
56 425S200 

Instruc;ão Pública M:~nd
:e d~e~~as

2 
d~ Santa Rita 

EXPEDIENTE DO SECRETARIO Ai~ci;r,r~~f;!º~
1\~l!ur;ão· de l~~ .. 

3 :201~400 

I :000$000 
30SOOO 
30SOOO DO DlA 3 l · George Cunha - Caução cte luz 

Petic~o Izr!:I Pereira . da. Silva -. C~uç~o de 
30<;000 
30$000 De Avelino Rt1.rbí'Ml dP :::::~1 Vfl 1,.:i. Cl~uton Araúj~ - ~aução de luz 

r.uarcin civico dP 3. , classe. da IllS}Jl?-1 Joao Cunha Lima Filho - Saldo A· 
toría do Tráfego Público e da. Guarcl'l deantamento · · · · . ~ · ·. . , 
Civil, solicitando qumze ll5) dias. d_,~ Manuf:1 de S~usa - ~auçao de luz - . 
fêrias regulamentares, a que se acha Antonio Xavier da Silva - Cauç.ao 

IS900 
30SOOO 

com clireiLo . - Como requer, á vi~ta ele. luz · · · · · , · . _ . · 
da informacõe~. Mt~~a. Es_tel~. V~nder~ei - . Cauçao de 

30$000 

30SOOO 

Secretaría da Agrict1lt11ra, ReJ0ªrJ~çãr~n~~r~bº~i~
1
ft~ic.os .- ~al

Comercio, Via~ão e O . Frl~~cisco M~.xi~º. ~~~ - .ca~ç~~ ~e 

Públicas M~s\~;ec~~nct:,~r~~ CaJazeira~ - . n . . 

1 :966S300 

30SOOO 

10 ;OOOSOOO 

30~000 

30SOOO 

35· 100$000 

O sr. Secretário ela Agrkultura Maria Neves Santos - Caução dP 
Comércio. Viação e Obras Publica~. luz . . . . . . . . . 
expediu os seguintes oficios: Viúva Francisco Brasiliano da Costa 

N." 658 - Ao Diretor de Fome11~0 
da Pt-oduc~o. remetendo um exetn · 
plar r1o Código oe Posturas envinrlo :1 

c~·tf. Secretaria pelo s1 Prefeito do 
:\.iunicipio de PútOf 

N .'' 661 - 1len, . j(lem, enc.tminh·ln
cto n cóoia d~ lh'1 tJficio diri·.~ido pelo 
Pref~llo do Municip10 dP. Ser!'a do 
Cui+.ê, a respeit,('I das leis sõbre a li -
::1it3çãr àas zonas r\est.inada!s a cna
cão e á J.,1 voura 

N. 0 667 - Idem, icem. <'nviand•) 
ctivct'sas port.;rias 0esta Sf"c ·etaria !:
ri,., sr Interventor Federal, para os 
devidos fiJ ,s. 

N " 659 - Ao sr Diretor ele Via
cão e Obr:ls Públktts, remetendo um 
rroce.s<.::tdo e pedinclo p1·ovidendas }.."'a
ra aqufl~ Oi•·etoria mforrna,· sõbn· l 

<'auç§o cios s:·s. J. Barros & Filhos, 
<l1>stq pr?í'a, da ím;ort.1:ncia .Je 
I 3C!OSOOO. 

N . 0 660 - Ao sr Secretário da Fa
zencia, devolvt-ncio 0 proc~.ssãão refc-
1ente Ã co·1tE' da Cia. Paraíbii de Ci
mento Portlancl, CC'm a cóoi.::, do l)t l
eio de inforr-1ação do sr Diretor Cc 
Viario e Obras Públicas . 

N " 662 - Idem. idem, remeten .. i.,1 
e, empenh11 n. 0 169, da importanc'a 
cle 750SVOO. emitido em favõr da Mi'
sa de Rendas de i'íancó, a fim de .1-
tendPr ao pagamente .los vencimento;) 
elo agrcnô,no Temi5tocles da Fonsé·:a 
Moralb 

N ." 664 - Idem, idem. ns. 98 e 99, 
nas lmportancias, respectiV"t.mente,... de:: 
2805000 e I .OOOSOOO, em favêi· da E.s, 
1.açrio Fiscal de Pilar e do agronô"'1~1 
Gabriel Barbosa de Farias 

N . " 663 - Ao Diretor da C'ia P:t
,·:Uba ele Cimento Portl::tnd envüm,io 
o processádo n. 0 8.359. em vista tlo 
e::mpenho emitido cm favôr daquél~ 
Cotnpflnhia St" achar cm desacõrd-) 
com 1 conta. a qua: deve sêt ajust:.i
cta ao empenho, para eff"ito de pag-l.
JT.":"nto 

Prefeitura Municipal 
EXP EDIENTE DO PREFEITO DC 

DIA 5 

PetiCÕPS de. 

Francisco Antonio de Oliveira, re
querendo .icença para lazer 1m a
crescimo na casa n ° 240. á rua S 
Vicente - Em face ctas informaçóc;,;. 
deferido 

Valdemar Diniz. requerendo car1.1. 
de habitação para o predio recente
mente construido á rua da Saudad.? 
Deferido. - Expeça-se. a respf:'C'tiva 
r,,rt:l c'e h:i.h.l'-lcão 

Joaquim Pereira elo Nascimento. re
querendo licença para construir ba -
nheiro e aparêlho sanitario no pre010 
n. 0 35. à Praça 1817. - Como rr
quer 

Amelia Guimarães Pessõa de Oli
\'e1rn, requerendo licença p:;ira !'e.
construir a fachada do predio n u 

504, á rua Maciel Pinheiro, a títulv 
precáric - Defendo. assinando tPr
mo. 

Marin da Penha Paiva e Corma 
Jzabel de Paiva, requerendo redução 
do lmposto de decima urbana do pre
cao n. 0 234. á rua da Republica. 
Indeferido, em face aas informarõE>~ 

Carmelo Rufo, requerendo licença 
para construir 50 metros de muro di
vi.sorio â. rua Caturité, 238 - Defe
ndo 

Manuel Gomes Sobrinho, requeren-
cio licença para fazer um abrigo co
berto <'Om latas no quintal ele precti'l 
n. u 4%. á rua Maciel Pinheiro. -
J ndefe1 ido. em face das informaçôe3. 

Clldineu José da Silva, requerendo 
licenca para transformar um terraço 
em i,wrnge de bicicléta no prrdio n ·1 

453. á Rrn• da República - Como 
rt'qurr 

Anto;1io Gulmar:'lt>s, requerendo ·:
cenca par~ colocar cA rtazes de pro
paganda da .. Agua de Junqullho". em 
cüvcrsos pontos desta cidade - De-
fericto. <lE> acórdo t'Om o parecer a.i. 

- Caução de luz 
Recebedoria de Rendas tia Capital -

Renda do dia 2 51 :569S600 

DESPriSA 

1494 - Luiz Gonzaga de Andrade -
Ajuda de custo 

1495 - Luiz Gonzaga de Andrade r 
Folha de pagamento . . . 

1440 - João Martins Loureiro - Ade
antamento 

1479 - Paulina Gomes da Silva -
Empreitada . . . . . . ..... . 

1501 - Inspetoria Trãfego e G Ci
vica - Folha 

1478 - Diretoria Viação e O . Publi
cas - Folha 

1275 - Joaquim M Pires - Adean
tamento 

1470 - Hortencio Ramos & Cia 
Restituição caução 

1471 - Hortencio Ramos & Cia. 
Conta 

1434 - Gilberto Stuckert - Conta 
1439 - Eng. Gorgonie, da Nobn~n 

- Adeantnmento 

Saldo que passa 

77s000 

360SOOO 

3 ooosooo 

50,000 

38 · l63S500 

43SOOO 

lOOSOOO 

350:,000 

I :625S200 
465SOOO 

rioosooo H:733$700 

63:261SIOO 

Tesouraria Geral cto 
cie 193P 

107 :994~80íl 

Tesouro do Estado da Paraíba, em 4 de abrH 

Ernesto Silve ira, 
Tesoureiro Geral. 

Multa· A Prefeitura multou o ..;r 
Lindolfo Bezerra, por têr mandadc, 
vender leite a retalho em um baluc
improprio 

COMANDO D A POLICI,\. M ILITAR 
D O ESTADO DA PARAlBA DO 
N ORTE 

Quartel em João Pessóa, 5 de abril 
de 1938 

ServiC'o 
Feirai 

para o dia 6 1Quartn-

Dia á Policia Militar, 2. 0 ten Gon-

za~~~dr-. á Gu,rnição sub-tenente 
José Fernandes. 

Adjunto ao oficial de dia, 1. 0 sff 
João Ramalho. 

Dia á. Estação de Radio, 1 . 0 sgt 
Manuel Bern&rdo 

Guarda do Quartel. 3. 0 sgt. An
tonio Juvlno 

Guarda da Cadeia, 3 ° sgt.. Rami
ro 

Eletricista e telefonista de dia. sd 
Sinesio 

Gilberto Seixas Maia. 
Escriturário 

Permanente à S P , guard~ de 1 
classe n. 0 8. 

Rondantes; do trá!"ego, fiscal de 1.· 
classe n. 0 2; do policiamento, fiscal 
de 1. n classe e guarda de l o. classe 
n. 0 9 

Plantõe:;.. guardas civis ns 87, 23, 
13 e 50 

Servico }')ara 
Feira, 

o dia 7 

Uniforme 2 ° 1Caqui1. 

lQUint s. 

Perman~nte á I ª S T , amanuens~ 
Pedro ?atrlcic.,, 

Permanente á S P .. guardõ.. de 1 3 

classe n. 0 7 
Rondantes: do tráfego, fiscal de i. .~ 

classe n. 0 2; do policiamento. fiscrd.s 
de 1. ª classe ns. 1 e 3. 

Pl.mtõe~. guardas civis ns 56, 23, 
12 e 62 

Boletim n . 0 57 

P ara conhecimento do. corporac6 .1 

P devida execução, publico o segutn 
te : 

Serviço para o dia 7 •Quinta- I - Dispensa do Serviço : - Con-
Feirn.) cêdo 8 dias de dispensa do serviço e 

permissão Jjr..ra ir á cidade de PUt.n· 
Du\ á Policia Mi litar, 2.º t<'n Ca- có, a contar de a manhã, ao guarda 

listo civil de 3.•. classe n. 0 60. José Clc-
Ronda a Guarnição. subten Jo3e mentino de Lacerda 

Bêlo II - Guias: - Entrega-se á 1 
Adjtmto ao oficial de dia, 1. 0 sgt SIT .. 11 guias de registro de veiculo:-. 

José Severino rem~tidns pela Estação Fit=-ral de l n-
Dia á Estação d(' Radio. 3 ° sgt gá 

Manuel Avelino. III - Multa Paga: - Pelo sr. Dor-
Guarda do Quartel, 3 ° sgt. 81- gival Rodrigues, foi paga a multa de 

queira 60SOOO. por infração do Regulamento 
G11arda da Cadeia, 3 (l sgt Sá Lu- do Tráfego Público. 

na IV - Feriado Naciona l : - Senao 
Telefonista de dia. sd Severino .½manhã. feriado naiconal, em come-

Ferreira moração ao 1. 0 centenário da mort.f" 
Elt>tricista de dia, sd José Marlu- d.e J osé Boniiaclo, :êja hasteada e u-

no reada, ás horas regulamentnres. 
O 1 '' B I. e a Cia. de Mtrs. da- Bandeira Nacional. nês te edifício, clr

rão as guardas do Quartel, Cadeia fendo n fachada do mesmo conser• 
PUblirn, reforços e patrulhas var-se iluminada dura n te à noite 

Boletim numero 78 V - Entrega de Importancia.: -
tAs.) Delmiro Per~ira de Andradr, Entrega-se ao sr almoxarife pagador 

c~l. cmt. geral. n_ importanci.'\. de 232SOOO, a f im de 
Conf<'tc com __ º original, Elisio ~0-1 ~~ r recolhida_ ao cofre de C 1E. , reme-_ 

breira., ten. CPl sub-cmt. tida pela Mesa de Rendas de Ba nn
neiras. referente á taxa de sêlo dt' 

JNSPETOR.lA GERAL no TRAFE- chumbo desta Inspetoria, cobrada pOl 
GO P ú BLIC'O E DA GUARDA aquêta R~partiçã.o. dur~nte os mt>se~ 
Cl\'JL de fe\•ererro e março ultlmos 

f)p C"1rtrllao Snnt ~tu;, ofkiul r • ltf ( TREUORI\ IH. REN DAS 
.JO l\0 PF:!oisOA 

DL D O P M Em João PC'ssóa, 5 de abril de l!)~'I. 
Serviço para o dia 6 i Quarlci

Feir'l) 

VI - Rt"romendação á Chefia dn 
1'rá í f'gn da J ... S T .: - O sr. Chef"' 
cio TrMeg'ó, .. d,a 1. ~ S

1
T ,, providenclt> 

no .;;entido de proibir que os automó-,:~~;,;:-; <;/\'~l;i;JÔt; ;,ocl~~\~~~'ll~~o ::i-
<..,.t:inf'O a t1t11 V'<n1wrcu·Jo cio I rfcr1<10 
e 1r,:0 • Con10 ref'.lut>r 

De \ 1tc110 Porto, qu1milo-au·uliat, ne- Alzi.ra. dt" Mélo. 1 eclamancto con• 

Convltf". Sito tonv1daclos a compare
cer á D.O P.M Oli srs âr Jo~é 

, Alot,lo tJA Co'-"t J',,J_arti:u10 e C~rer·o-

j ~~P::i~~~. ~e .,?11v;i'i!~o á0 ~:~:~ ele 

Uniforme 2. 0 1caqUi1 
Perman(·ntr á l.ª S T , 

Lourtval Santana 

veis e taminhôes em transito pc 1o 
arqun1H'\ Pa rque Solon de Lucena satt..em o:, 

1net?s-Hos, da nll1Cando•06, ~nfi»reil 



Allnlelltlfio artificial ..... ...... • 11npe ~ ªº seeretúto cra:;ÇOIIOlll'IO. '!OI'· 
dos bellís !'ª...!i"!'fur/~1'!:.o '1. Ti:.!~ 

,.. crianças são muito su.,eltas ~ pll?a:sn~.! ~l:,1:~~t'l.~tti:r~as ~ a.8· !:~:na.!fi:!t":a ~.:: 
01aturbloo inte5tlnais. !)Or fel'° de i\ •- dupla flltraçlo. Na primeira perde tris dias útel& do pruo de lnacrl
ctm•ns alllnenlares adequado§. Multas mal.s seu exce .. o de agua, Tornado as- ção 

==-~~ir:'':.,~que~ !~/:.";!~: fflr,_!•=• ~~ ~ s;.~'t:uf: .g~t": 9. O concurso conatará daa seculd-
tad&I II)C(lrretamente . Ou:;,7· ainda. como eJam 08 restos daa cellUlas or~ te; ~~~vaa de seleção (ellmlnat<I- --- A --F,1~!.~~=!. ':~~~:.'!ia':.. u;u ~:u;:~~ ga~lcas destruldas . rias, conslatlndo em: 
tas •m más condições . A higiel\e e a detx':." e::ir":::80 

co'::i t:1'1:t Jiltraçlo a I prova de aanldade e capacldade 
puericultura indicam as regras pE..r!\ parelho rhen~l e ! im~~ia~cf:. ªt física para verlflcaçlo de que o can
o racionalização da allmentlal;'llo. de seu funcclonamento na manutençio dldato não apreeenta contra-lndlea
sum• impcrtancla sobretudo no,; ca- da sau'de. Qualquer deflclencla no ções para o trabalho, Por deformlda
sos de alimentação artificial dos bebÉS. trabalho dos rins llnpcrta em reten_ de mutilação funcional grave ou ou
As mães devem, pois, procurar conhe~ çio de .substancias toxlcas e nocivas tra qualqm~r cousa; 

...... ... -·· 
"SAPATARIA D AS NEVES'~ 

cer livros t>Xlstente.i sõbre êstes assun- ao organismo, dando lugar a uma b> prova de nlvel mental e apt1 .. 
tos. bem come frequentar os, q.eparta- série de .simptomas dolorosas e desa.. dão, constante de exame de lnteligên
mentos de higiene lnfanttl para rec1..- gradavels. Dores lombares, rheuma- cta e de atenção. 
ber RS lnstmções necessarlas . Assim tlsm!). inchação produzida per infil- rr - Prova de habilitação. consla
procedrndo d1111inuem as ))0$iloiUch• - traçao de agua nos tecidos, .são al- tindo em exame escrito de conhecl
des de erro e concorrem para a cria- guns dos simptomas mais communs mentos gerais tpartugues, aritmétlca, 
çâo de CUhos fórtes e bélos As mi.os I da debilidade rhenal. Urge combale!- corografia do BrasU e Instrução mo
bem onentadas sabem, por exemplo.,· Os C0!)1 ° uso das Piluias'de Poster ral e civiC'aJ. correspondentes aos 
que nu.na s1nples diarrée 1nf'ant1l ou 7ue sro o melhor remedio para lavar constantes dos programas do quarto 
mesmo de um adulto, a primeira me- orta ecer e actlvar 06 rins. ano do curso prlm6rlo. 

:~a 1; ;~!!~!sé ;::s. d•t:it~e~~~ d1mento. o;-nha-o na forma da -;e; ti~ ;m Pr:';,s~!~:le=~~ ~6=: 
com os comprimidos dP Eldofotmio e,_, f João Pesü, 5 de a':Jrll de 1938. / 1ados na ocasião e versando sõbre cln
casa Ba1e1 que combatem as dt'."JE-- 1 O escrivão do registro. Sebastião t co. pelo menos. dos Itens relativos a 
cóes liquidas. ao mesmo tempo qn..- Bastos poUcia sanitária, constant.ea dos pro-
protegem a mucosa intestinaJ . grsunas anexos ás Instruções. 

EDITAL de cit~ão de devedor au- 10. As provas do concurso serio rea-
sente, com o prazo de 30 dias - 4.0 lizadas no Distrito Fec'.J"al em dias. 

solicitação nêsse sentido tettà a esta cartório. - O dr. Braz Baracuí. Juiz local e hora determinados pela Ban
Inspetoría pelo sr . Prefeito d~sta C~- de Direito da 1.n Vara da comarca da ca Examinadora, e com aviso publi
pital. em oficio n. 0 93, de ontem da- capital do Estado da Paraíba . em vir- cado no "Dtarto Oficial", com antece-

Eatá liquidando com grandes reduções de pre
ços, todo o aea formidavel sortimento de 

CALÇADOS, CNAPlUS, BOLSAS MODERNAS PIRA 
SENHORAS, PER FUI AR IAS, GALOCHAS, ETC, 

SOMENTE ATE' O DIA 15 DE ABRIL PROXIMO 

10% nos artigos novos e 20 e 
30% em todos os seus saldos, 

USAPATARIA DAS NEVES" 
tado . tude da lel. etc dencla de. pelo menos. quarenta e oito 

VII - Petição Despachada: - De Faço saber aos que o presente edi- horas. , A V, B, ROHAN, 160 
José Maria T. Pinto. motociclista a- tal de citacão com o prazo de 30 dias 11 . Os candidatos classificados no • 
mador. requerendo um&. licPnça rie virem. ou <1ele conhecimento tive- concurso receberão um certificado 1~:====:=======================.J) 
E
,ralvet,s·c,·oªgePma,·vPoa, rna30mdoitocas.icple:',"aª ºp1a'cr·~ ~em e _interessar possa. que perante expedido pelo Consê1''1. e pelo qual 

;.t~ ~ este Ju1zo e cartório do escrivão que se habilttario , nomeação para car-
~i:~~-P~. i~J:;:'~:l~:rde do apre1:- éstt, ~ubscreve. se promove aos tér- go inklal ria carreira de Guarda Sa-

VIII - Exoneração e Exdusão: - ~~s moevi~:u:x,~ç~c::::!~:1r:mc~~= ~~ttcre~ do Ministério da Educação e 
O Exmo . ~r . Interventor F'ederal, por tra o cidadãc:, Inacio de Sousa Mo- 12. O prazo de validade do concur
~~~~b 

0
n "r~!~· ~! ºf~~l:::d~: 0exf,;. ~t;. para cobrança da quantia de so será de dois anos a contar da da

Francisco Silva, nos termos do arti- a~
8 

e~~:e11e ~u~o~s:~:'~oé t~~~~d~~ ~~d~~a~u~oh~~:~r:c,ª~bi'l:!º g:i~lho 
go 137, letra o, do Regulamento \'l- juizado. vencido e não pago e tendo 13. As instruções e programas reJati
~e~!'fo exposto séja o referido servn.- ~do ~·ocrido ao sequestro de alguns vos a este concurso poderão sêr for
tuário excJuido do quadro e'Ntivo da do n!uti re~~f[v0cj~~~m:o:e a~~fi~: nec~c: n: 1:rl das Inscrições ou na 
Inspetoria Geral do Tr.,egq. . ação e não se encontrando o execu- :~d!. a o nistério da Educação e 

U ato que motivou a dem~ssão cio tado néste têrmo confórme certidão 14. Quaisquér outras informações 
fiscal em apl'êço prendeu-se aos mo- do.s oficiaic; de justiça encarregados Poderão ser obtidas por escrito ou 
tivas seguintes: da diligencia, a fim de ser citado dos pessoalmente com O secretário cio 

f:sse- Jerventuário no S<'u µrimet.-o térmos do mesmo sequestro. ordenei concurso, das 11 ,30 ú 17 horas, no 
tempo de serviço prestado rta · entàfl a requerimento do exequente. se ex- Palaclo Tiradentes, nta d . ManueJ. 
Guarda Civil, de outubro de 1928 oi pedisse o presente edital. pelo qual nesta capital. 
Jevereiro de 1929, num peq\ieno JX:· cito o executado dito cidadão Inaclo E. para conhecimento dos intere."i-
~~iia~e fõ~'1::on5er~~se~ d,~rm;Ã ~:di:~r: ::~:isjuf:ª qu~a ;ri:~t~ sados, é l&!1°3dO O presente edital, que 
:~:t~~~~~ln~d1~!:~~!"!;, i;:~· za nos dias de s.• feira J)t"las 14 ho- :!t .. ~ublicado 3 vezes no "Diário Ofl
perior que lhe dava ordem de unpe- rts no prédio n." 42 é rua das Trln- Consélho Federal do Serviço Público 
,.lmento no Quartel, Porqu~· ~ometé- ~o ei~~s P~:!ª d":P~~M!:f:'sed~ta~~; Civil. no Palaclo do C~IA!te. em 12 de 
ra uma falta, confórme conste: de se,, se convertf!r em penhóra O meneio- março de 1938. - Roberto de Vas
pr'?ntua~io . Em maio de 1936 con~- nado sequestro. e assistir aos demais ~o;~ª~t ~etA;:~~co:,w:~Dl,r1o 
gwu rrintressar n,:~~ta Corporaçao, 1 ulterioJ"es termos da ação até final Oficial'", do dia 12 de março de 1938, 
c'lmo ~uarda rle reservfl: ,;em_ têr sido sob pena ele revelia. Dado e passa.d~ ina 4 658 
,~ncela~a a nota de demis."4'\0 anle- nesta cidade de João Pessôa em 5 pag · · 
nor e JUigado INCAPAZ para o ser- de abril de 1938. Eu. Joio Nun~ Tra- CÓNSll:LRO FEDEIIAI. DO SER
~ ico. contrastando, de~se mocto, Cúm vassos, escrivão o datilografei e subs- VIÇO PUBLICO CIVIL - EDITAL 

!;'r~~!m:~~~ ~';; J::º\e dt marc: i, crevo. _Joio Nunes Travassos. Braz de abertura de Inscrição ao oneuno 
Hltimo. á.c; I2,as, á Praça Vidai (1p Baracw. _Confór1ne com o original, de provas para pravlmen&o de Clll'IOI 
Negreiros, o chefe do tréfe1111, da 1. • dou fó. Joao !'essõa: 5 de abrU de da elaase inicial da carreira de Ber
Socção. cumprindo ordens expedid·,; 1938. O escrlvao. Joao Nunes Travas- ~Ü~:.• a~:_iii:r .!':';!!~~ ~ro 
{1:p:c;~~~vc!d:~~!~~~t~r:.se;0~ª~b~f~ sos. Tiradentes t andlft' terreo>. a inscrição 
gado a efetuar a prisão de um ehauf. CONStLHO FEDERAL DO SER- ao concurso de provaa. para provl
r,ur que. se opcndo, deu lu&it.r a um VlÇO PORLICO CIVIL - EDITAL mento de cargos da cla..e inlclal da 

~~ci1e~~:fdod~i:~t~
0
~~~t;'~ !1~uf:':r~ :: ::::~r;.'!: !::.1!~ni:º d~:::= ':ts1:~r: de Servente de qualauer MI-

chefe do tráfego, pcl.s que se achava da classe inklal da carreira de "Guar- 2. A inscrição ftcari aberta dwlu,
Presente. ent1etanto. mesmQ solicih- da-Sanitário" de Mlnlslérlo da Edu- te o pruo de quarenta e cinco dias 
tio ;!sso auxUio, éle nssl.sth. lmpassl\'e; ea(áo • Saúde - Faço público achar- seguidos, a contar da data da prbnei
o desenrolar do Incidente. demon,- se aberta. no Palicio Tiradentes , an- ra publicação de&te Edital no "Dlú'lo 
trsndo covardia ou Interesse pj?la cau- dar-terreo,, a lnacrlção ao concurso Oftclal", e será encerrada la dezease-
58 do chaaffeur Infrator . de provas para provimento de cargos te horas de terça-feira, dia vinte e 

Diante deste lulimnvel estad'> ,le da classe Inicial da carreira de "Guar- sel.s de abril próximo vindouro. 
cousas, esta Inspetoria. emhora co,n da-Sanitario" do Minl.stérlo da Edu- 3. Aa ~ndlçllea de realll8çio do 
despraur, resolveu propõr como pro- cação e Saúde. concurso são as que constam daa Ins-
poz, a deml&são de pretaladc fiscal. 2. A ln8crlção ficará aberta duran- truções Geral.s e das Inatruç6ea Es
antes que o mesmo pode ... de,Sllobrar te o prazo de trinta dias seguidos, a peclal& baixadas per e.te COnaflho, 
<m repetidas demon,traçõe& ele ,,,a contar da data da primeira publica- com 08 átos na. 45 e 441, de 9 de te
falto de disciplina para o oergo tie ção dêste edital no "Dlirlo Oficial", ••reiro último, e publlead08 no "Dlá
~ue se achava in•,est.ldo, esperando q•,e e será encerrada ás deusete horas de rio Oficial", de 21 do meamo mas. 
••te ato fiqu,, como exemplo na mo- segunda-feira. dia onze de abril pró- 4. A lnacrlção no concurso deverá 
morla dos que Por si só nãíl sabeu: xlmo vindouro. ser feita mediante requerimento, em 
8ular-se no verdadeiro rum<> de cum- 3. As condições de realização do fórmula lmpreua, fornecida pelo ee-
prlmento do devor. concurso são as que conlltarn das Ins- cretárlo do Concurso e aas1nma pelo 

truções Geral.s e das Instruções Es- candidato ou por aeu procurador le
CAs. > Tenente Joio de lloaa e peclal.s baixadas per êste conselho. plmente constltuldo COII\ poderes .,._ 

lllwa, in.,etor gera). com os átos ns. 45 e 47. de 9 de fe pressos para tal nm. 
Confere com o or1glnal: ~· Ferrei- verelro último. e publlcad08 no "Dia- 5. O requerimento de INcrlçio de-

ra de Ollnln, •ub-lnapetor. rio Oficial", de 21 do meamo mês. 1 veri ser lnstruldo eom 08 aegutnteo 
- 1 4. A lnacrlçio no concurso deverá documentoe. 

ser feita mediante requerimento. em a> prova de nacionalidade CGIII-

E D 'TAIS formula lmpresaa, fornecida pelo Se- tante de eertldlo de npatro dvll. ti• 
cretár1o do concurso e aaslnada pelo tulo de naturallaçio ou titulo deda-

l 
candidato ou por seu procurador le- rat41rlo ü naclonaJldade e pela qual 
,almente conatltuldo com poderes tamb6m se ""1flque nlo contar o 

B8GIB'l'IIO CIVIL - ll)ITAL - .,_ para tal ftm. candidato Idade lnterlDr a d-to 
l'açO abff - em meu cari6tlt, nea- 5 O reqimbnento de lnacrlçio de- ou superior a. trinta anaa; 
ta cldado, CGl'Nlll proclamM para o verf. oer lnatruldo com 08 seguinte& bl o.testado de ftC1nacio ou revo.-=:ro clv11 doo contramtlll se- d"!:u:::"~ nacionalidade, constan- = ~i:i-:'6.: ~ = 

lrnanl da Silva MelqullldN e d. te de cert1Clio !le regiam, civil, UtuJo autondade abHl.rla feclellal; 
-.. Maria da Lua. que IM toltel- de na~ ou titulo declara- o> pmva de IIOm. -pcll't&lmnto, 
,. e natura1a - cldade'f, eie. R.f- t4lrlo de nacionalidade e pala qual conatante ele aNltado de balia aee-
11111& talfalate), aalor e ~Joio se YeJ'lftQue n1o contar 'O candlda- ceden11N, fOl'QDdo pela auflorldale 
....., Melqutad81 e de d 11na lo Idade -illferlor a dlmllo anos ou )IOllclal mmpet.eall!; 
~ ao.,. lfelquladel; e ela. me- auperlar • artnta e oito o.nai. tl.l ll!)vll& de qulllltlo com o...._ 
-. Cle IJldlalo ~ .f'lllba dm Ili ataoudo de vaclnaolo ou reva- Mllllllr; 
faloe1doí Antlnlo ...- ~ flaa e d e1naç1o aall-ftl'llllk,a em data o.n- e) ~ ci. ldallmlle, llela. -· 
llarta da~ a 1-; ~ da terlol a dola UMII tom.Ido por a.uN- sen1ail6 de eart.elN de ldlialldirde. de 
dlL ... Vlllln r1dade IUlil6rla flllenl, cadetaela de. l'llilnllla., 011 da car-

llo d Sdl ..... e ~ ~ C) pnva de bom comportamento, ..... llll)lfllllaal OII ellllmal; 1111m capital•,_ a- lW e ~ de -.SO,cle i.ia an- del~dll--•_._ 
l'lllllllllt, Ili ...,...... ~ pela autodda- p6li 11 *=::' l 

_.,....._..... OU- de.,.._W, LQ U-5 ..... de 

~......... ·~ de qultatlo - o - ~ ..... .:,a::::-- ,,:, '°· ....... ~pela._. -~,;.'tt ....... ....... ._ _....--.aWemldilde 'LO • 
•• ca- W.eedlnletada1-'lllla oudemr- • 
........ -- .... ,....._ • lllllln!, ..... . ,~ ·,,........·--· .......... (fc, •o J:.~..!: 

J& ~ 

ffstca e dt nivel mental. e de provas sua homologação pelo r,0,1 •rih·> F t~
de habilitação constando de leitura deral do Serviço Público Civil 
silenciosa de pequenos trechos sobre 13. As instruc:ões e pro~!'.· ma··; irla-4 

educação moral e civlca e de ques- ttvos a ês~ concurso podt>;·ão : e:· 1r.r 
tões objetivas organizadas de modo necidos no local das insc ~ic& , C'U n,1. 
a verificar os conhecimentos gerais Portaria dos Ministérios. 

=:,:~~ª:..:S1r~r:~~~J~~d: ~~; 1 ~~rã~ua~u~~tit~str~r í~[Z~~~~~ 
conhecimentos exigidos no 3.0 ano do I pessoalmente com o Secretário cto 
curso primário. concurso. das 11.30 ás 17 horas. no 

lº· As provas do concurso serão rea- Palácio Tiradentes. Rua o . Manuel. 
llzàdas no Distrito Federal em <lias. J nesta capital. 
local e hora determinados pela êan- E, para conhecimento dos interes- 1 

ca Examinadora, e com nviso publi- sados, é lavrado o presente <'ditai. que 
cado no .. Dt,rlo Ortclal", com antece- seré. publkado 3 ve1.es -no " Diário 
dencla de. pelo menos, 48 horas. Oficial" . 

li. Os candidatos classificados no Consélho Federal do Serviço Publi-
concurso receberão um certlflcndo ex- co Civil. no Palacio do Catêtc. em 12 
pedido pelo Consêlho, e ,..10 qual se de março de 1~38. - Rnbrrto de Va,. 
habilitarão á nomeação 1,arn cargo concelos. secretário do Concurso 
Jnlclal da carreira de SPrvente ""' I 
qualquer Ministério. NOTA: - <Publicado no "Diário 

12. O prazo de validade do roncur- Oficial" . do dia 12 de março de 1938, 
so será de 2 anos a contar da data de pagjna 4.658.J. 

SECÇÃO LIVRE 
JOZIIS EZEQUIAS DA MOTA 

t 
7: aniversário 

Amalla Estrêla da Móta convida seus parentes e pessôas ami
gas para assistirem á mis•a que por alma do seu nunca esquecido 
esposo JOSIAS EZEQUIAS DA MOTA, manda celebrar no dia 9 do 
corrente (sabado), ás 6 horas da manhã, na Igreja da Santa Casa 
de Misericordia. 

Aos que comparecerem, o seu eterno reconhecimento. 

C.DYite - ll'lllill 
Fr11clscl1N 

3os. ALIANÇA PROLETARIA BE· 
NEFICEITE "ELiSIO JOSE' 

De ordem 110 IrmAo vice-mlnl.stro, 
DE .SOUSA" 

em exereielo, e do revcimo. padre CO· Easa -~ convida os ... 
ml.slllirlo, em bbfdlencla u Pl'f,lleOI an- a.aocladoo, qulleo, para aalatirem a 
terlore8, convido todos oe Innlol 308,. _.. de Aasembléa Geral, que ae 
para ae acharem na IsreJa da Ordem, realiará no próximo •omlnao, 10 do 
aezta-fetra, 8, u 16 boraa, devida- corrente, a fim de se )ll'OCeder i elal
mente Ulllformladoe, a fim de o.com- tio da sua nova dlreterta no palado 
~ • Proc111io de N. 8, doe de L• de -lo de 1llJII a lcual data em 
PaliOa. 1 Ull9. GABRIEL VIEIRA DOS SAN• 

Jalo Peallla, 5 de allrll de 11111. TOS, 1.' ...,...lárlo. 
Irmla aecretlirto - i.- Feli.a.. 

IV118 

................. .................... a-.;..z- .. 

llllit ll'tlllarll de 1..-. 
IIIIN ler1I 111 Socllllatle Ar
tista e- Operarlll ...... 

Ili e L ..... 



TRIBUNAL D!l APla:.AQAO DO 
ESTADO DA PARA!BA 

21.• Seaslo em 1.0 de abril de 1931 

Presidente - souto Maior 
secretario - EUrlpedes Ta vara. 
Proc. geral - Renato Lima . 

So~~mf:;ocr~r;:1u1C:,S :ie::::.ª~~::~ 
da Silveira, Maurlclo Furtado, Jooé 
Flosculo, Severino Montenegro, Aarl
plno Barros e o dr . proc. geral do Es
tado, Renato Lima . 

Lida, rol aprovada, sem observação. 
a ata da sessão anterior : 

Distribuição : 

Ao deseml)argador José Floscolo . 
Apelação criminal n.0 52, da comar

ca de Mamanguape . Apelantr . a Jus
tiço. Públlca : apelado Slndulfo Nunes 
Torreão . 

Cotas : 

Agravo de instrumento civel n .0 24. 
da comarca de Mamanguape . Agra
\o·antes Pedro Bernardo da Silva e sua 
mulher; agravados Joaquim Evange. 
ll~ta de Sousa e sua mulher . 

Apelação civel n .0 21 , da comarca de 
$ _ João do Catiri. Apelantes Santino 
José da Costa, Vicente Correia de Sou
sn e sua mulher ; apelados José Anto
nio da Co:;ta e sua mulher 

Passagens : 

Apela-;ão civel e.r-o/ic:o n.0 36 , ides
ci ui te amlgavelJ da comarca de João 
Pessôa . Entre partes : Arnaldo Aguiar 
do Amaral e d . Georgina Lins de Al
buquerque Pessóa . O des. presidente 
mandou os autos á revisão do des 
Paulo Hipacio . 

Apelação civel n .º 9, da comarca de 
Areia . Relator des. P . Hipacio . Ape-
1nnte a 5 . A . White Martins ; apela
da a Fazenda Estadual. O des . rela
tor passou os autos ã revisão do eles . 
Flodoardo da Silveira . 

Agravo de petição civeJ n.0 64, 1aci
<lente no trabalho) da comarca de João 
Pessôn. Agravante a Cia . Paraibana 
"Cimento Portland S. A.: agravado o 
operarlo Joaquim Paulo de Carvalho. 
por inter:uedlo do dr . curador de acl
d('ntes. O des . Paulo Hlpaeio passou 
os autos ao 2.0 revisor des. Plodoardo 
da SIiveira . · 

Agravo de petição cível n .0 21, da co
marca de A . Grande . Relator des . 
Maurício Furtado . Agravantes José de 
Andrade Galo Branco e sua mulher; 
agravado Joio Mesquita de Vasconcé
los Chaves. 

Apclacão ctvel n .0 84 , do tenno de 
Pilar. da comarca de Itabaiana . 1Co
bro.nça de honorario 1 • Relator des . 
M . Furtado . Apelante o bel . Mauro 
Gouveia Coêlho; apelados os herdei-
1·05 de Cícero Gomes 'de Ara\J.jo . O des. 
relator passou os respectivos autos com 
o~ relatorios ao 1. 0 revisor des . José 
FJoscolo . 

Agravo de petiçio civel n . 0 22, do 
tcl'mo de Soledade, da comarca de C . 
Grande . Relator des . J06é Floscolo . 
Agravantes Avelino Faustino de Al ·
mclda e sua muJher. por seu ass . judi
cia rio :agravados M:athlas Paulino e 
ti\la muJhcr . 

Apelação cível n. 0 30, da comarc.\ 
de João Pessóa Relator des. Josc 
Floscolo . Apelante L . Costa & Cla . ; 
ap•lada a Prefeitura Municipal. o des. 

IANCO CENTIIAL 
Aaaembléa Geral Extra

ordinaria 
t.• CONVOCAÇAO 

São conYldadoa lodoo 00 IISIOCtadOO 
desta Cooperativa para a SNIAo de 
Auembléa Geral btraordlnarla que 
se reallari em - Rele IIOclal, á 
l'Ua Barão do TrlWlfO 'n.• GQ, DO dia 
13 de abril prózlmo, ta H lloraa, nes
ta capital, para dllcuulo e as,rcm.
çlo doo Datutoa de tnmaf-611 1 
em 8acledade AD6nlma, -orme de
llberaçlo da _.,.,. Oeral, raall-
zada em 17 de Julho de 1918, aaalm 
como elelçio dO corpo lllretwo, na 
f onna da Lei que rese u IOClallldes 
allÕllllllM. 

Joia Peu6a, 20 de - da • 
~ ..... .. Ollnlll& - .... 

•ldanle 

SUi 11111118 li IOlfl• 
1111111111, ia 

DIIIIOT 

- Qllllrta-..... , ... •brtl .. ltll 

1 

relatior ..-,. OI ...,.,..u,oo autoa com Apelaçlo crlmlnal e:,:-o/lclo n .0 48, 
oo ftlatorloo ao 1.0 revllar des . seve-, da comarca de Bananelraa . Relator 
rllld Mabt.enqro. dN. J°"' Ploaaolo. Apelante o dr . jUIII 

0A~::=.c1i:u:··P:i-t!! .~ t =~e:t'lado Antonio Graciano 
cio Ealado e Andenon Clayt.an • Ola . Conflito de Jurlsdlçio n.0 a. da co
o d• Severino Mentenegro ~ m•rca de Mamanruape. Relator d• . ~:."'° 1111 ~.• rmaor du. All'IPlnQ • r.~rre~!º :alt::.~ ~r ~u!~ 

Apelação criminal n.0 48, da conia1·- lado o dr . JU11 de direito da l." vara 
ca de Bananelraa. Relator dea. Agrlpl- da capital. 
no Barros. Apelante O dr. promotor ptl- Agravo de petlçio clvel n • 15, da 
bllco ; apelado Sevetlno Batlata Bar- comarca de C . Orando. Relator des . 
bolla, vulgo •sevl!l'lncl Taboca" . O d .... Maurlclo F'llrtallo. Agravante a Ex
relator passou os autos a revi.são do portadora de Produto& Braalleiroo S . 
des . Paulo Rlpaclo . A. ; 1111ra vados a mas.a falida da soe . 

Apelaçlo clvel n=• , da comarca de Exportadora Lalalete, Lucena Llml-
C . Grande . Apelan OloDI .ti Cla . : tada e outros . 
apelado Joaé de to Lira . O des . Embargos ao acordão nos autos de 
Flodoardo da Sllvetra passou os autos agravo ctvel n.0 52, ela comarca de 
ao 2.0 revisor des. Maurlclo Purtado. João Pessóa . Relator des. Agriplno 

Despachos: 
Barros. Embargante~ F. H . Vergára 
& Cia.: embargado Rufino Chuler . 

Foi designada a presente sessão para 
Apelação criminal n .0 51 , do termo I os jul&amentos respectJvoa, 

de Serraria, da comarca de Bananel- JUigamentos : 
,as . Relator de& . Maurlclo Furtado . Agravo de petição criminal n .• 26 , 
,.pelante a Justiça Pública; apelado da comarca de Joio Pessóa . Relator 
Manuel Raimundo de Lima, conhecido des . José Floacoln. Agravante o dr . 
por "Manuel Bent.o Lima.. . Fol com 2 ° promotor público : agravado Hera
vista ao apelado e, em seguida, ao nides de Azevêdo Cunha . Negou-se 
'xmo. dr . proc. gerat . provimento ao agravo, ppr unanlmt-

TRANSFUSÃO 
D O S A. N G U E (MARAVILHOSO) o• 1 VIIIIGS OlllEITA O PUO 8 IILOS u.,......._ • .....,.._,._._......_ 

fll08PBOlt06 CALOIO, ARSENIATO, VANADATO 

CUIDIDD COI A TUIEIIIULOSE 
OI PALLID08, DBPAllPD..UOII, 

11:llGOTADOII, &NIIIIICOI, 
ILlll:8 -.çs CIUAII, IIIAQB08, 

CaLUl'Ç.U aACBITICAS, 

TÉLAS & PALCOS 
Embargos ao acordão nos autos d~ dade de votos . 

apelação civel n.
0 

74, da comarca de Agravo de petição criminal ex-oficio Pela segunda vez, na temporada A estrea de " O Amor Nasceu do :~~~b:-:~::~ dJ~~~:!f'~aF~[.~-. ro; :s~~::a~~~a~o~~~::~a-~e8;~~= que passa a .. Untted Artist.s" VBI \ 9dio" ~nuncla•se para domingo DO 
"O AMOR NASCEU DO ODIO", DOMINGO, NO "PLAZA" 

sua mulher e outros; eibbaqado Sil- vtmento ao agravo, por unanimidade proporcionar ao nosso pu~hco o e~ 1 Plaza _ 
vestre Rodrigues de Carvalho . Odes . de votos . jo de revêr Marlene Dietrlch. "CINE REPUBLICA " 
relat,or mandou qtle depcais de prepa- Ape,lação criminal n.0 35, proceden- ensejo e sempre uma garantia lnfa-

0 
conhecido ventriloquo contern .. 

rados, fóssem com vista ao exmo . dr . te do Supremo ~ribunal Federal. Re- li!el de assistirmos ª um filme qt~ 1 sr Cilaio Ribeiro. extb1rá , hoje. 
proc . geral do F.stado. lator des . Sevenno Montenegro . Ape- nao se esquece rapidamente. N~.0 0 ~~oite" no palco do "Cine Repu. 

lantes Andrelino AntonJo dos Santos e ainda olvidada a "perfo~.anc~ J1~ bl"ca .. '
8 

sua Jnteresante "Troupe de Pareceres : 

Apelação criminal n.0 45, da cornar~ 
ca de Pombal . Apelante a Justiça Pú
blica ; apelados Joaé Amanclo de Sou
sa e OUvio Paulino Filho. 

Idem n.0 47, do termo de Teixeira , 
da comarca de Patos . Apelante a Jus
Liça Pública ; apelada a rt Ana Maria 
da Conceição . 

Apelação ctvel n .0 18, procedente do 
Supremo Tribunal Federal. Apelante 
a Fazenda do Estado da Paralba; ape
lado Pergentlno Augusto Mala . 

Idem n.0 19, da mesma procedencia . 
1.0 Apelante a Cia. Sousa Cruz: 2.0 

apelante os assistentes Moreira & Cia. 
e Azevêdo & Cia.; 3.0 apelante o Es~ 
tado da Paraiba; apelados os mesmo.'i . 

ApE>lação ctvel n .0 29, da comarca de 
Joio Pessõa . , açio ordlnarla de des
quite> . Apelante Pioro Lins de Al
buquerque; apelada d . Ana Gomes da 
Silveira Lias. O dr . proc . geral do Es
t.ado apresentou os autos em mesa com 
os respectivos pareceres . 

Designação de dito, 

Agravo de petição criminal n .0 26, da 
comarca de João Pesaõa . Relator des . 
José Floscolo. Agrav1111te o dr . 2 .0 pro
motor público; agravado Heronides de 
Azevêdo Cunha . 

Agravo de petição criminal ez-oficio 
n .0 29, da comarca de PrincéJa . Rela
tor des . PaUlo Hlpacto. 

Aptolação criminal n.• 36, proceden
te do Supremo Tribunal Federal. Re
lator des . lileverlno Montenegro . Ape
lantes Andrellno AntoQlo dos Santos e 
Adolfo Antoruo doa Slilllos; apelada " 
Justlç& Públlaa . 

Idem n .0 39, da oornarca de Souaa. 

l!.~:to~.,'!\'!~'::r.=rça ~~\:; ~= 
lado Antonio Barbou Ma!aqUlas, vUI
IIO "Antonio Poclnho" . 

Atenciosas saud~. - <Ais.) Jai
me A. Mala - 5ecrell.rlo". 

Nlo desoonb-ndo o transtorno e 
vexame que - màllda - ao co
mércio Importador dêlte Eatado. esta 
Sub-Comlasio Já eatA se c;pmunlcan
do com aquela entldlt.de o,mtroladora, 
no sentido de •llcD&l filo grande lllcon
veruente. 

Joio Pesa6a, 2 de abril de 1938. 

Loarlval F. LMIM\a - SUptenle. 

111 ........... 

Adolfo Antonio dos Santos; apelada a tavel da atriz alemã em O ar . 1 B~néc~s Falantes ·· 
Justiça Pública . de Allah ", e éla volta-nos. no meto ~ táculo· será também 

1
• 

Negou-se proviment.o á apelação do ano transcorrido. agora com um _Nesse espe a "Cabe ~ MistertOSI ·· 
para confirmJlr a sentença apelada , ! novo "leading·'. d~sta vj!z Robert ~· pi ese:!it8f: sucesso temç obtido nesti 
unammemente . nat , cuja populandade teve seu inJ.- que n 

Apdaçlo crinúna.J n .0 39, da com&J·- elo em "O Conde de Monte-Cristo . • capital. 
ca de Souza . Relator des . Mauricio 
Furtado . Apelante a Justiça Pública ; 1 ,-------
apelado Antonio Barbosa Malaquias 

CARTAZ DO DIA-----
vulgo "Antonio Focinho" . 

Deu-se provimento á apelação para 
~andar o réo apelado a novo juri, una- · 
n1memente 

Apelação crtrrunal ez-o/icio n .0 46. 
da comarca de Bananeiras . Relator 
des . José Floscolo . Apelante o dr . 
Juiz de dil'elto; apelado Antonio Gra
ciano do Nascimento. 

Prelimlnnnnente não 'se tomou co
nhecimento da apelação. unanime
mente 

Conflito de jw·lsdlção n .0 3. da co• 
marca de Mamanguape . Relator des . 

:~ire~t!,'>ªJ!º m:1~~i:~!a~a ~r ~u!~:~ 
t.ado o dr . juiz de direito da 1.• vara 
da capital. 

JU1gou-1e procedente o conflito para 
Julgar coinpelente o dr . juiz suscitan
te , unanimemente . 

Agravo de petlçlo civel n.0 15 dã co
roarei: de C . Grande . Relator des . 
Maurlcio Furtado . Agravante a Ex
portadora de Produtos Brasileiros S. 

:~i,o~~~~"t:talé~a L~~= {~..;1:: 
da e outros . Deu-se provimento ao 
agravo, contra o voto dos exmos. des . 
relator e "-'ulo Hlpaclo . Designado 
para lavnt: o ~ordio o exmo . des. 
l!e,erlno Mfbteóegro . 

Embargos aQ •cordio nos autos de = c:w.,".s~ .. da .:n~.;;: ~~:r':!" 
Embargantes P . H . Vergára & Cla.; 
embargado Rufino Chuler . • 

Fõram despresadoo os embargos, por 
unanimidade de votos. 

Aaslnatura de acordAos : 
Pedido de !érlu n.0 15, procedente 

do termo de Teixeira <Proropçio> . 
Requerente o bel . Oallleu de BeU, Juiz 
municipal do mesmo termo . 

Petição de hal>eas-COf'J>IU n.• 12, da 
co,narca de Patos . Impetrante o adv . 
bel. Vicente Nogueira Batista, em !a• 
vor do paciente, Severino Aurello, re
colhido na Cadela PdbUca de Patos. 

Idem n.0 13, da - de Joã-, 
- · Impetranle o ad• bel. Anto
nio BOio de Men-., em favor do pa
ciente, Severino !lYange1lsta Marques, 
pr000Bl8do na comarca de Maman._. 

Agtavo de petição crlmlna1 ez-o/lclo 
n.• a, da camaraa de Umbu.elro. 

Apelaçio criminal n.• 18, da comar
.. de O. OnlUle Apelante o dr . 1° 

PLAZA: Na vesperal. 
"Moscou-Shanghai". 

- A' noite. "Jôgo Pert«oso" , 
com Franchot Tone, Madge 
Evans e J09eph Calela, da 
"Mero Goldwyn Mayer". Com
plementos. 

REX: - "Sessão das Mo
ças" - "A Familia Barrett ~, 
com Norma Sbearer, Fredr1r 
March e Charles Lauchoton, 
da "Melro Goldw~ Mayer" , 
Complementos. 

S,.NT,. ROS": - "'0 Crime 
da Mina··, coa Rex Leease. 

;PELIP}A: - "Piratas a 
· Vbta". com Byl Jason e. mal,!, 

a 2.• série de •• Flash Gordon , 
com LarrJ Bua&er Crabbe, da 
·• Unh'enal", Complementos. 

JAGUARIBE: - " 0 llom 
da AJec-ria " . com Edmund 
Lowe, da n tTnivcrsal"'. Com• 
plemento. 

REPUBLICA. Na léla. 
"Justiça Sancrenta... com Kcr, 
mit Maynard. No palco. a 
"Troupe dos Bonécos t"alan· 
les", de Cllaio Ribeiro. 

S. PEDRO: - "Dr, Sona· 
tes" , com Paul Muni. :\nn 
Dvorak e Barton Mac Lont, 
da "\\rarner Flrst". 

METROPOLE: "' Enltt 
Ladrões de Gado", com Tom 
Keene e a 5. • série de .. A 
Montanha Misteriosa " . da "' U· 
nivetsal". Complementos. 

l · cimento do recurso. contra o vot.o do 
promotor pübltco : apelada Gut herm1- exmo . desembargador José F1oscolo 

naldVemlcennc!aM~d;~~=~ ·de Maman- Apelação criminal, de Bananelrll, 
Filh Relator desembargador Agrlpino Bar· 

guapo Apel1111te José Toscano o, tos. ,.pelante o dr . promotor publico, 
pe~o s~u ~~r.!te Judlclano, apelada apelado Severino Batista Barbosa. vul· 
a Frra: a.s:inados os respectivoi.; acor- go "Severino Ta~a". Negaram t.epro-

vimento á apelaçao. unanimemen · 
dãos. _ 1 Agravo de petição civel !acidente no 

trabalho1 . de João Pessoa . Relat.ar 
FEITOS JULGADOS EM SESSA DE I desembargad. or Agriplno Barros Ae: 

ONTEM vante a Cla ParaJbana "Cimento .-v, 
tland S . A ; agravado o oper3:rio JOI~ 

Petição de habelU·COTPKI, de Joio I qulm Paulo de Carvalho. por mtermt· 
Pessóa . Relator desembargador Arqul- dia do dr . curador de acidentes · ::;. 
medes Souto llalor . Impetrante e pa- garam provimento ao acordáo, un 

~:'ote·d: ~;r.":. ~.::v~~O:.,oséMa1;:~~ m~'::::'~ civtl ez-o/1cio od-111 
recolhido a Cadela Pública desta cap1- amlgavel, , de João Pessôa . Re:: 
tal. Converteram o Julgament.õ em di- desembargado Joaé Ploscolo . 

1 llgencla para se a,ocar o processo a partes : Arnaldo Aguiar do Amaru,.._ 
~':."n~esponde o paciente. unanlme- ~~~:1;~:~:·~~~~:~::..,. 0 

Agravo de petiçlo criminal e:,:-o/lcio, julgamento em diligenc1a, ~ 
de llabalana Relator desembargador mente . e!• 
lfaurlclo F'llrtado Nepram provi- Desbtencla noo autos de apelaçiollll&· 
mento ao recurso. unanimemente . vel , da comarca de João Pesscla , Dt-

Agravo de petição crtmin&l, de Ala- tor desembargador Paulo H1paclo y,.. 
g6a do Monteiro Relator desembaí'· 1 slstentee P . H Vergm & Cla • 
pdor Maurlclo Purtado. A&ravante concélos Juruor & Cia.: deslsUd• :.O~:.:. ~~':u;.~;~~ m:011aram a deaiatencla r9/I 
Prellmtnarmente nio tomaram oonhe- da. 1111&nlmemente . 



.l_ tBi'IAO - Quarta.feira, 8 de anil de lllSS 
• . '' --NOTAS DOFôRO-

FIZERAM 
\10\ IMI' 'l'CI, O 'fllM, DO CAR 

TORIO DE T . CAPITAL A .,nhorlta Inalda Marinho Ribeiro, 
fUba do sr João Faustino Ribeiro. do 
~relo desta prata. 1.• Cartório - Escrl•Ao, Jmto Ber-

nardino da Sllva 
f,\7.t:~I NOS HOJE: Ação de acidentes no trabalho. en-

0 menlng Wilson. lllho do sr. Pran- ::n'~z~.1\~!!"•;::.';;".!~~~~~""/J:!~ 
cl,i,CO Rodrigues. al'tiSla, residente nes~ Polart, como acidentado: ação rrlmlnal 
18 _c:•~i:;~·. Dlogenes caldas. alto fun- movida pela Justiça publica, cont111 

ctonério do Ministério da Agricultura. ~~~~r~: :~~~;~ses 1!peªac:~ :..r:~:i 
~de~t~:~h!1ºT~;e~~·~~

1~ftha do sr mol'ic'a pela Jm1ttça Publtca. contro 
Diocleciano de Béll, funclonArio do Valdemar de M~lo Franr.o. 
I)epartamento de EstaUsUca e Publt- Autos conclusos ao dr. Juiz de d1(ci-
cldadr do Estado. to da 1.0 Vara: -- ~uertmenlos dr 

_ A sra. Júlla. Miranda Peregr~no. inventnrtos. r>Or fa)pctmento de GAl
rspo"n do sr. Jm:ê de Borja Peregrmo, dino Teobnldo. Jerônimo Pereira n 
funcionário do. Ministério da Agrlcul- Marin Mactalena de ~ousa 
iura nesta capital 3.° Cartório - Escrivão Joio Bezcl' · 

_ o menino Adalberto. filho do sr. ra de Mêlo Filho: 
Luiz Xa\'icr de Andrade. residente cm Autos conclusos ao dr. luiz de dlrcJ'..u 
s. Mamédc da 3.• Varo.· , 

_ o sr. João Modest9 da Silva, au- Ação de ncldente no trSlbalho - Rr.1-
xtliar do comércio d~sta praca, dentado Francl~co Cassbno de Lima: 

__ /\ mrnina Annide, filha do sr· ação de :lci<1<'nt,. no trabalho - nr.i
J'lat;•o da Silva Pinto. residente em dentado Paulo Co"ta: acão idem -
Bnnnneuas acictentstdo José Hortf'nr-lo da Fltv~: _ o 1ir Inácio Pereira dos Santos. - 1 <i J sé l 
<'mprC'gado da "Radio Dlfusóra da Pa- ~;aoLi~~nae CJAr~~~

50
co~ta 

O acft~ c:t~~ 1 

ra~i'l 6 m('nino Antonio, iilho do s1 npl - BC'U~ado Manuel Bâldulno ctoc. 
Mactfl de Figueiredo Nobrega, func10- ~antoc; acao executiva - executndo 
nário da Imprensa Oficial A Brito & Cla , 

- O sr. Otávib Mesquita. escnvão l ~om vista no dr SPveilno Cou1 .... , o . 
d Coletoria Federal em Alagôa Gran- Açao penal - acusado Antonio HPn-d:. riqu

0
e .. 

_ o Jovem Pedro Palitó. aluno do 4. Cart(lr10 - Escrivão João 'N'u-
curso pré-médico n".'.I Rio de Janeiro.. nes Travas.,os : . 

_ A senhorita Eurídice Gouvêia, h- A~tos C'Onclu11_n!'I - Subiram a con-
lltn do sr Cornelio Gouvêia, residente clusao do dr: .1utz de Direito .,;'n 1 • 
em Bannnctras Vara os se,mntes autos: d~ acao n,·-

- A sra. Cecilia Bezerra da Cruz, nal movida pl"la Justiça PúbllrR C'on
e!-posa do sr_ . Ant_onlo Francisco da tra Heracllo Mélo: da a,:,io 11:nrn ... 1·1~ 

C~z,1l:~~~~~:n::rr:1
~~l, filha do sr :r:Ô~II~~ ~~:~ln~~:N" ~:~;r: ~~= 

Antonio Limeira, comerciante em Con- valdo Alv~~ Galiza e sua mulh~r; ln- , 
ce1ção ventaria dos bens detx1:1dos oor 1\h-

- A menina Maria Helena, filha do ria Lôbo de Holanda : da aç~o rlP (Ir
dr Josdin Velóso Borges, residente marcação f'ntrP Abrlon Cavalc11ntl cl"" 
cm Mogeiro ,o\ Jb,_rqUPt"Que e Majór A.h'es d~ Mélo r , 

- A mc-1üna Iracéma, filha do sr. sua mulher. 
Aurc-liano Bezerra guarda-livros da Fôram com ,•lsta no rir. J .0 pron1n
!irma Adalberto Gomes da Silva, de tor público. os auto.s da ação penal 
Santn Rita movida pel.l .Justlra Pública contra 

- O menino Edison, filho do sr João Justino ela Silva 
Raul Soares do Rêgo. comerciante nes- Ao C'011ti-1dor: -· Fõi-am rt>m,.~irlo~ 
ta pr;-iça . . . a.o contador do ,JuJzo para a dPvtda 

-- A menmn Mana Celeste. fllh~ do ::-ontagem. os autos da s,.~o movtr.!a 
sr. namu.mdo de Carvalho ~eneses, por Ãl,Jislo Gomes & Irmão. contra 
1,oc10 da hrma Carvalho & Maia, des- Clemente- k cta . 1 
ta pr::iça · . Ao TrJb11nnl dP Aor.lRl"ÓO: - Fôrsim - .. º _sr· Jo~(é. C~rneiro. g~rente I remptlclo:-- no Tribuna! de A:wlac:'io 1 

das LoJas. · ~rostJ.c-lras_ ·. nesta ~idade· os auto~ rio lnQuertto contra L·1iz Vi-
-. O mt:;mno Eclim1lson Jose, filho ,:pr,te ele Frcitn:::. 1 

~~i1~ c~i°'~a~~:: de Carvalho, fazen- ExpNll~fio df" prPCntória: - Do lui-
- A ~nhorlta Djanlrn Tavares d~ zo de Direito ria 1 ª V11ra foi exp<'dic\J., 

Mrlo. funcionária da Diretoria de Se.ú· 10 Jut 7-0 clf" DlrPf!o rln C':O"!R rcn de 
df P1tb1it'a nesta capital e filha do te- ~~baiana. nrecator1a clC:: .cttacao a Ca-
nentc Jo.í.o Cavalcnnt.i Tavares de Mé- lido Gucd<'~. pnra as..'miU~ aos tér-
lo. oílcinl rf'lormado do Exército. 'llDS de u1na nçáo exP.CuUva contra 

- o sr. Inicio Pereira dos santos, '.l mesmo movida p0r Antonio Sales 
auxllinr-técnico da Rádio Tabajára da Vista: -- Acham-!H" com Vista flO 
Pnraiba ~mpregador sr. João Lombnrdt. os au-

FAZEM ANOl!I AMANHA: tos de ação de ociclcnte do trabalho 
o Jovem Ulisses Coélho, aluno do i'::v:.ue é acidentado João Gome,s de 

ru~oop!:-J~t~~~ºde-'!ºd:~f[:eira Gon- 5.º (';U'titrio: - Escctvão Eunitpio 

~:ivl".'J Covalcanti, funclonárlo públt· daA~t:a c!~:ri:~ ao dr Jut~ de !"Ji

- A i-.enhol'ltn Nair dos Santos Li- reito da 3.ª Varn: 
ma. filha do sr. Elvidio dos Santos JU"ltiflcact'io rle Tomá."i Sf'rrano; ln 
Lima. proprietario cm Serrada. ventário de Maria Freire ele Llma: 

- O menino EdLson, filho do sr. ~rtctrntf" do trabalho de João José 
franl'i:ia.ro Alve& de Sousa, administra• Pereira 
dor d.t Mêsa de Rendas de Araruna. Ao dr. 1.º promotor publico· -- Pres-

DE nada adeantarão a seu filho alimen
tos nutritivos. se tomados em colher 

azinhavrada. O azinhavre é um verdadeiro 
veneno para a saúde 1 Ataca o apparelho 
gastro-intestinal e chega mesmo a entoxicar 
todo o organismo. Em sua casa não deve 
haver talheres cheios de azinhavre, que 
possam ameaçar a saúde dos que a rodeiam. 
Exija que sua empregada os limpe com Ra
dium, o saponaceo que contém um perfeito 
dissolvente chimico do azinhavre, á base de 
dichloracet{lna. Radium deixa os metaes tão 
limpos e brilhantes como se fossem novos! 

• O Sapon11ceo Rodium contem ch6ques em 
dinheiro, desde o valor de 1 $, at6 o de 200$. 

• ,qr luo, abra-o e verifique-o com cuidado, 

.. 
• • à. 

SAPONACEO RADIUM 
J~ ~~:~~:~~ºouf~c::1·~1

~i!~~~an~ :~~ t:\l~º c~':lt~~i~':s !cJ,:r.~i~~lçã~··~~s ti- CO_M_ A OCUPAÇÃO ___ D_E--TO_R_ T-OS-A FICARAM. VIRTU-ALME- NTE 
Çntolé do Rocha. lho!<. mennrcs etc Manuel Tertuliano 

- O professor Aluisto Xavier ,do cor- GouvêR Henriques. :;:nri;~~:i~r~:1 !~~çi: :!!~1;2~:~s :t;f~l[l::l'~~%°Ê INTERROMPIDAS AS COMUNICAÇÕES ENTRE V ALENQA E 
&ntos, residente em Esperança. clonar. quinta-feira próxima. LOND~s. 5 IA UNl~OI - Com ,s A R e E L o N A os l'REJUIZOS M\Tt:RIAIS C.:/\U-

- O sr· João Clementlno de Fartas Cartôrle do Re«iatro C&vl - Eacri- a OCDpafao de Torto•a, a mar1em do SAUOS PF.LA GUERRA 
Le~e.Al~~~:~a P~~~~ [~:~ü:~çdo vão Sebastião Bastos: Ebro. ftcaram virtualmente interrom- DAltCELONA, s tA. UNIAO) - Sr-
ar. Napoleão Ramalho Bruné, res.iden• Fôram registadas, néase Cartório pidas as comunicaç6ea entre Barce- __ a:1111do as estatíslica!II oflciaJs do Jºp 

te ne:sta capital. dasa ºcr~~çaR.•n~.Ulfr::haes: d-e C=lonic.::. lona e Valencia. - UMA NOVA CRISE SURGIU ~=~: :crn~~:~~a~~º·.!=~~!~ e:M~~~~1::t 
- O sr. I"ranklln Toacano de Brito, ·- - O GOV6 RNO CªT L 

!lropnetarlo em Mamanguape. tenclo Ramos e Maria Eunice da Cruz ~ ~ A o ENFllllN- NO oov·RNO CITALAO rio vermelho, propricdadCN 110 valo,· 
- A menina Edlmer filha do sr. Ramos: Maria Dlvane do Sousa r.r- i1Df!ª~o111D~1f::.:sT':l s~: 1:. 1 ide 5.490.000:000 -...:_ t~1° Cabral de Mélo, funclonárto pú- ~~tr!U~ M!~ia :•= ::/:'::; BBLDK OPEIIINDO•SE NOVA DOM·, El,EVAM-St: A 35.1115 AIS Pt:RPAS 

N IIC.:IME TOS : Celflda Oomea, filha de Antonio Oo- BARCELONA, 5 IA UNIAOI - POSIÇAO MINISTERIAL ::~sUBLICANAS ooi,; ULT1Moi,; 
~~·~o °::,~,:;

0
n;:1e-:.p:~o od~a;: mes e Severlna Pranclsca Gqmes. Co...__,, a our1lr sra • dillealda- 1 MILH O DE FERIDOS ll 500000 BUBGOS, 5 cA tJ I OI - o, rr-

~llclo Barbou de carvalho, lnfe- Póram rrgt,,tad.,;,- nésse Cartório. os i " .. ,ara • 1orirno ea&alio, ap,is O HQliTOS, DESDE O INICIO D I publieanoo 11,.,·am, noo últlm.,. dia,, 
~".!' do :12.• B e , aq,ul aquartelado, e obltoe das _,1n1a -t,as· - 8e- raaldo a.anço das tropas ,..,~Jd... GUERRA I' divlsõe e 6 brlcadaa d .. t,ulda,, 
:'.__•~-es- ara. Ea1"1a c:oaia de clamundo Quedei Pereira, Pedro Joati Boje, nrlflcoa-se non --1• contando-.., 7.5t5 mortos e 13,313 pri-
_,,....., da Silva. ,Joe6fa Bar- do NIIICf- çáo ,a,lnlslerlal, 1,ulo o ff, Jaan • e- B,\RCELO . 5 1 U 1 01 - •ioneiros. 

~- ~ _,_ __.,__ ,._.,_ -~rsiuea, pia •ra u -laa da Gaerra e FI- Fôram dlvull'adas H&at1•tleas rde-
- ...... nu, na aemana , o -- .. .,.._ - .. - ._ -~ d , ~ment.o da menina Denloe, do Ana de Jesus """"°" Manuel Vlcentl' nanru e o ar, '- 1111 Va:,e, qae "'ª' ae ·-••n e IDOl'leo e eri- o P SIIARAO DO M R -

João InMllo de Lima. l'cffllllra cu.iano Game& Al•ea e Ma- • ha eeru ile ma ano oe aehan afaa- doo, d, .. e o lnlclo da iuerra s l,AMA CA, 5 IA v 1 01 _ /\ 
DllbUro ....sdellle DNta capital e de ria das D0rel P'llrlas. tado de prirno, pars .. Comanlea- 86menle no território em poder dm Radio aclouali la d .. ta eapl&al 

--~: ,_,a de ~ _ Os demais oanól1al não forne- :";:.~~ t.:'m J;:! 0:,1 ;:,:1:he': 1~:C,:=lll9os n:::.::.: d;'~~-- ~::%!~: :: ;::-.:;:r~;.,.:=:,:•· 
1lil hwado trú-1111te-01>lem .A pia ceram nótaa ' ,..,portacem. nls._ - _,.._ o • ridos e lm 511.1111 o de mortos. aolorludaa pNK"edenles da Catalu-
lllmai. na llalrlz de N S dli ao- 1 ___ _._ _____ ....,_,_,____ o,.1ea, eórea de 21111.1111 morr ram nha, a -ulação elvU .., Barrelona 
ri~ WWlam, tubo.do ar lN.111 REFUGI DO C T LAES em combate, 91otl em co-qa,iu,la eatá lndlrnada com a atitude do or. 

~

é n1ra vu,ita, nllldenti.n•- Vl.U TK : lliSTAO EM TBBUTORIO FRAN- de lorimootGo t'Nebldoo, e IIO.ON em Juan Ne1rln, ehefe da O.lha n,pu-
• e de - - ... ~- Ct bembanleloo aéreoo, O nmnere de blleana, - U1ollde em ofereeer n-

Qllnlra s.ntrun de ~ csecaçh • calcalado •• Zl.1111 •lênela ao ava,... naclonallolL 

H=.:atl,e~':"ei: :.r• C''l:'': .: .. 5 
re~ o:_;: OCUPADA TORT08 .. =~f•~.:..~;:w::n-....:.•..:: : = • -::Zi-::" ~la!: :!: rau lnáleroo -- - • ..... a:;.:. 7n':':'ti:: - re-...; ,.:=,A.=~!t.:. .!'., 1o º.,>._odo ;:;,.~ -•"'"· referi-·• aoo 

tio 1r lMáldlo da QU,,-. da-S-ral Gan-laa •-,a-DIia ...,_Tlt~'':"'-aaa. l:atretanlo, pullff .,... .. _ neo 
• o. ~*"de cu.a- ,..,._ - - ref.W. ear1ada, a '-.t'tle 'º 
:=.mrc:"~ - nailllDlli ,._ ...... - _......., • _.. ..... - ' - 1'!1arff-1m,- - lleUM,,..... .. ___.,..., .... ,.._ • ., =..-:·,•= ......- .. IJO· 



, . 
PRC)F. AGAMBNON MAGADI.U:8 
Int.erventor Pederal em Pernambuco 

· Em lnbalbo reeenle. o acronOmo d.. de roda&'em e reaUDnd• a pe
Jlernande SIiva. ualltenle da Dire- q- e rl'ldld• &ll-PDL 

ULTIMA HORA 
teria de Estalinlea da Prodlll)ão do Ra, ainda. a eomiderar que o -
MlnlsCerio da Arrl•uHara. &IOlnala hlema da putapm com a plan1&1)1o 
que, no Estado df' Pernambaeo, ·• a das palmaa e outru eapéclea de eac
diferença para menos re(istl'8da no tus que cermlnam e erueem oom 
aeu rebanho bovino, entre os anos de aa,aa ou sem fia, no sol ou na cban., 
1912 e 192!, foi superior a 11'5.000 ca- no ten·eno arenoso ou noe ta.bolei· 

(DO PAIS E ES TRANG EIRO ) 
O AUX0.10 DO GOVERNO FEDt:- l'Orado o , .. mento dr prrmanõu- • raaeo a s exela . , na (!ranja do tr 

RAL A' BIIBAIXADA BRA81LEI- eia. em Paria. dos Jocadores que iu- 1 Arlindo Uuimaráes, tonherido q11' 
RA NO CAMPEONATO MUNDIAL !errarão o leleelonado brullelro 110 cnltor • proprietárln aqui resldeni. 
DE nJTEBOL rampeonato mundial de luleb61 qur 1 -

beças". ros, está sendo resolvido. 
Esses dados são alarmanles • me- A Diretoria o Produção Animal 

, .. em a maior dlvutr~ão. Nêles está do Estado vem fazenda larp dlstri
a razio por qv Pernambuco impor- bui~ão de semente, e madu de plan

RIO. 5 IA UNIÃO) - O Tribunal 
de Contai ordenou o rertsto do cré
dito de 100:000SotO, au,Rlo do Govêmo 
Federal para a representa"4> braallel
ra no campeonale mundial dr luleból. 
que se eltá realizando •m Paris . 

ta anualm•nte 5% mil contos de ,ar- laa lorrareiru. O sorro fartara. VAI ASSUMIR o CAMANDO DA 8.' 
1ue, planta produtora de crio e dr folha- BRIGADA DE ISFANTARH 

A diminuição do rebanho bovino, gem resistente- i sêoa e 1endo a van
no nordéslf>, que atinse propof'ÇÕf'S tagem de dar ririas lolbaa, é uma 
tatastroficas, importando quasi na lorracem que esti !lendo e:1:perimen
~xtin('io da pttlUlria. não tem justi- tada com resultados animadores. A 
ticattvas de ordem economica. cana forrareln e o eaplm anroJinba 

RIO, 5 fA. N . ) - ,\ ftm de auu
mir o romando da 8 . • Brirada de ln
rantaria. com aéde em Bêlo Rorlson
le, se,ula, hoje, para ..,..ia oidad•, o 
,reneral Coélho NEto . 

Explica-se o retraimento das ati- são outras rspécles que vio enrlqae• 
vidades pastoris, quando as zonali de cendo a pastarem dos nouoa campos F.XPULSOS ,POR CONVENIENCI .. ; 
,ri~ão vão sendo invadidas pelas de er~ão. . DA DISCIPLINA MILITAR 
atividades acricolas. tsse é um la- Dlr-se-i que a matança de vaeu e RIO, 5 IA . N . ) - Fõram e,....._, 
tor eoonomlco que se verifica em to- novilhos tem tamHm concorrido pa- hoje, do 1. • Rert,mente de Aviação. 

das as ('i\·illsações. A pecua1ia cédr- ra a diminuição doa rebanhos, . . :;ac1C:U:i~i::.: :: ::;!~:.8 J,1:!,; 
os caml)Oli li acrãcultura, como as a- Realmente as cifru das Hlatiat1 .. J Cadélo Branro Bandeira , Juvenal 
tividades agricolas sofrem a infiuen- cas divulcadas pelo D. N. P. A. sãn Caeelar 
eia da industrializa('âo. impressionantes. 

O fenomeno ~. t-ntão. de riqueza. Em 1936, a matança de vacas .. df 
O qur se n·rifica, entretanto, no nor- ,·itelos atingiu mai!I de melo milhio 
dést~. é que as zonas de criação ron- de ('abeças. 
tinuam abandonadas e mais pobre-s a-:sv aspecto, porém, rraolve-se por 
do que- dantff. 

1 

um decl't"to do rovêmo federal. O 
A a,ricultura, a não ser a do algo- outro. i1to é, o da reparação dos ff 00 

dão e da mamona, está nos acelrO!i banhos dizimados, Hflr é urcente ll" 
dos cercados, r a mf'!lma do Mculo taca-lo • ..Princlpalmt"nte e-m Pemam-
passado. bu('o. 

EM VIAGEM DE JNSPEÇAO, O DI
RETOR DA AVIAÇÃO llILITAR 
RIO, 5 (A. , ) - O raJ. llauro 

Reruelra, dln,tor da .\,ilM)ão Militar, 
deveri, na prôxima semana. realuar 
uma vlarem de Inspeção ás unidade 
deu& arma sediadaa no Rio Grand• 
do Snl . Antes. porém, o sal. lsauro 
Recueira prrlendt" ir ao Paraná. cm 
, bdta ao 5. • Rfortmrnto. a4uart,,ladn 
t·m Curitiba. 

Dir .. se 00á que a causa eslâ nas in- F. ' o Estado criar na11 zonas puto- SEGUE, HOJE, PARA A. BALI. o 

se eotá realizando naquéla capital. RETORNOU 1\0 f'IAUt O INTE&. 
O referido rerolamento eontêm, en- VEN'l'Olt LEóNIDAS DF. :IIU.O 

tre outros. ot seguintes dispositivos : 
nenhum elemento poderá reçrbP1· qua1 
'1,Úer vialta. sem o necruirlo conw'l 
tlm•nlo do presidenle d, embaixada, 
nenhum t-lemento asalnará contrâto 
.:om quaisquer equipes Htranrrlra~: 

Tt:RE7.INA, 5 IA UNIAO) - llt 
r•cr~1; dr sua via,:-em, ao Rio dt Ja. 
1,eJro, chetou hoje a Hla. caplfal O 11 .. 
tervrntor Leónidas de Mélo, Chtre tia 
Gov~rno dl?!1t1_ 'Esta.do . 

:.-.··~~n~==t::!:.ren~:o tr~; REft,R\iAD.\ A - ORGASJZAÇAO 
aboolufa competênrla do pr• ,idrnt• .untJSH,Tlll\TI\"4. E JUDICI.Ull 
do embalmda . DE SAST,\ C.\'IARINI\ 

O t1eleclonado bra!-ilelro partirá, pN
vavelmente, no próximo dia 7 ou 8, 
deve-ado os ~us componentes. antN 
dessa data. a8Alnar o compromisso de 
honra e obediência áquete regulamf'n
to, o qual estabf'ltte, ainda, , ·arias p1•
nalldades para os sras infratores, dê'i 
de a moita de 50$080 até exl"l118âo dfl 
quadro e entrega do infrator á embai
xada brasileira, junto ao Gnviorno 
francês . 

O PRESIDENTE GET(ILIO VARGAS 
EM S . LOURESCO 

S. LOURENÇO, 5 1A . N . > - •J 
111esldente UetúJlo V:ircas continú.\ 
wndo alvo das mais eapressivas m• · 
ntfesta(lões da popn.Ja('ão e autorid:l · 
·dos desta rldade . 

Amanhi, será oferecido um r,hu! • 

FLORIA~POLIS, :; IA l 'NIMI, 
- O intf'rventor Nert>u Ram~ 1111,. 
nou. nm dttr.;to reformando a orcaa1 .. 
za,ao adroinistrath·a ~ Judi"iárla dt 
t.-,;tado . 

O PRESIDE1'TE llOO!IE\"EI T CON. 
TROLARA' O EMl'Rl-:GO DE 1 

.. BILIÃO E 500 MILHOES OE l)o. 
LARliS 'Ili\ l"IDIJSTRIA AM!II. 
C.\NA 
WASHINGTON, 5 1A USIAOI -

O Srnado apro,•ou a lei que- concedeM 
preside-ntl" Roo!lf'veh o di~ito dr d1-
rlcir e controlat" o l"mprero de 
1 . 500 . 000 . 000 de, dólarrs. ou ~éjam 
26 .400 .000:000qoQ, no des<"n\'1Jl,1fflftl· 
to da industria. no:-le-a.mericana. 

Dêw~ crédito, vultosa importanrl& 
destina-se ú constru(()es n:1,ai . 

IN~SIFICANDO A CAMPANHA PLEBJS. 
OTÃRIA NA AUSTRIA, O SR. ADOLF m-

::"';.:0 .:,'!;:,!!~cas~s 
0

:,::- ::~:;~ ;'.:',. ~:·::::: t:.:.·~=· .: .. m= ~1~º D:;~:EliiWgo DA EDUC/l· TLER CHEGOU ONTEM A JNSBRUCI 
nuam periodicas, ci<liras, latais. adaptavris ao n_.. clima, pelo preço . RIO, 5 (A. N . ) - Com dNtlno a . , , 

Ilias O lenomeno elimaterico tem do custo, ou laser empn,1tlmo de "'º I :ri::.'."1:r pr~:!. :.:::.~hiAl=.ta :i; Convocado O U Reichsta.,. n , OORdjUtol' dn diocese de Pulda dlrll!ll 
-,Ido profundamente atenuado pelas produtores ao cri .. or durante o funcionária, do Ministério da Educa- • • e · hoje um ~nife:StO nos cat~hcos da
obras eontra as sêeas, abrindo estra- tempo e condiçÕH que lün,m neces- rão don• foi ....,.ulsitado pelo lnler- 1 para o proxuno dia 20 lqucla rcglao. sallentalldº n unporlan• 

sarios. ventor ~ndulfo d~ Almeida, Chel• 1 ______ 1 ~:u/imr~~~~ºér~l:~:!::.rfa ~~ 
Slde exceulva7 
lrotoeias7 
Refresque o orgo
nismo e revigore 
o songue com 

ENO ~':.!~ 

ISAIBAM 
I:m dos mais famo!iios diaman

tes, o Rcgentr, foi rn"nntrado no 
reino de Golconda, l'm l\lalaca. 
pesando 13G quilates. 

Adquirido primitivame-nte por 
312.stO franC"o1o foi em 1717 <'Om
praclo por Frlipe de- Orleans. Re~ 
gente da França, para o faturo 
rei Luiz XV, que mais tarde- o co
locou na corôa real. 

Sohre\'lndo a ttvotução, os amo
t.inad0& apoderaram-se da Jqia , 
que foi encontrada poW'o df1N)is 
Nn uma vala, na alamêda das 
\ ' iúva.s, 1108 Campos EIJ!M!IO&. 

Em 1192 o seu , .. lôr era de 12 
milhõe1 de francos. 

Quatro anoa apó,i. na Icreja 
Notre Dame, era colocada no pu
nho da eapada imperial e hoje 
ae encontra no museu do Louvre, 
romo patrlmonlo nacional. 

PelM dados eolOt'ados no Con
sêlho 'adonal de l!eruranqa dos 
Esladoo Unldol, verlllra-se que 
em UI.TI pel'!lenm a vida nêae 
pala. em aeldentes dlv-. . 
111.- -"""' 375.880 or.tras so
friram lesões permanentes e 
9.411.NI, leo6eo tempera Ias! 
morta em eonaeqaencla de acl
deales •e &rallllto 16ram em nu
men de 39.711. Os •lle- eata
líltlcoa do aladldo Canlilho ehe
- á oencl•io •e qae as 1 ...... 

, 'fillu - oo -- sa!llrlmltu,, .. ldftllnm, para a D&l)la, 
a ia, ,rejulu • Ult mllllies de 
.......... de11••aeldentate---o-• ..... del.lll 11111116a •• .._ .. de........, a ................... ,,.... 
~ e Ili mHh._ de lftJDI· ,_ .............. _........, 

Temos atualmente &Pftl&I o eampo do Go~erno da tá ~ta d pa;; °"!'pa~ 0 JNSD.H.UCK 5 tA UNIAO) - Che- manha estava pnra inicia r .. tendo a 
de criação de Rio Branco e os pos- ca!fo E: ~ ' 0 ª uell(ao a· gou, hoje, a êsta cidade, o chancelér mRlor confiança no criador da nm1 
tos dr monta de Limoeiro e Pesquei- que e ª 0 · _ Adolf Hitler, com o fim de Intensificar ~ ande patria, em seus p~oJétos paal• 

1 

a campanha pleblscltárla. na Austrla . hcos e em suas realtzaçoes produlioo 
ra. E' o eome<;o. Loro que sejam Ube· O REGUl,AMENTO PARA A PEf. · o •fuehrer" foi aclamado por mais vas" O manifesto conclúe exortanM 
radas os compromiseo& mais _... :::::.~aos~ pf:ftiADORt;S dr 45 mil camponkes . 06 calól_icos a apoiar o governo do 
trs, que nos lôram transferidos pela chanceler Adoll HlUer, votando pela 
admiolstr~ ~a, crearemooou- RIO, S (A UNI.\OI _ Ji foi ela- CONVOCADO O REICHSTAG U!:::"~\~~t~~sm~xtl'aordlnaria CClll-

tros campos até aUnrir todu as •· -- IIÇIO ~ BERLIM, 5 (A UNIAO> - Noticia• No dia do plebiscito ...-ão readll 
nas pastoris do E11ado. CIMP'f DE uuvrE se que o ~lchstag !oi c!onvocad. o para missas em todas as regiões da Austrla. 

Completando êsse prorrama, é ne- _ IConclusAo da 1 .• pg. > próximo dia 20 do corrente 

CPssario instituir, por melo de coope- NOMEAÇO~ TORNADAS SEM 
rath·as, 0 rrédilo ,.... a pecuarla, sua ação do mais vivo entuslAsmo. de EFEITO 
que rxire prazo e condlQÕea espeeili- modo que continuem a ser os anl
ras. mad6rE.3 dessa campanha a que está 

o problema está, pois, em etua- dando novos tons á nossa 1'.úsagem 
ção. Os inleressados e eompetehles econ6mlca. Bsta Já nl.o se caracteriza 
no assunto que relaborem eem os pelo aclml'ntado duma monocultura 
poderes púbUroo e laçam su,N&óq praticada sob os métodos mais pr!
ulels e praticas. mitlvas. A pollcultura e a maquina 

1 

Não ha problema sem solação. O agrícola diO-lhe quasl wnas c6res de 
que se faz ml1tér, é que todoa os festa. E é bem PQ&Slvel que, com o 
pernambucanos rompreenclam as no- crédltn agrfcola já a ensaiar Q6 seus 

VIENA, 5 (A UNIÃO> - Depois de 
ter anulado o ato de varlas munlelpa
lldades austrláca., que, no regtmen 
passado, nomearam "cidadão de hon
ra• o arquiduque Otto de HablbW'IO, 
pretendente ao trõno da Austrta, o sr . 
Bucrckle, cherc de distrito, encarrega
do do pleblaclto, determinou que oeJam 
anulad.. todas as nomeaçõea dessa 
natureza feitas durante o n,glme 
SChuschnlgg . 

<euidades do desenvolvimento das primeiros pusoo no Nord~t.e. os tra• O BISPO DE FULDA DIRIGE UM 
n-.. riqueau, pensem nela& e aJu• halhooemnooaos camJ)OII sepassem a MANIFESTO AOS CATOLICOS 
dem o Govêmo a acertar. realizar com wna fórt.e irradiação de 

Basta que todoa eelllliderem as alegria. PULDA, & IA UNIÃO) - O blspu 

11-a L I O G RI FIA 
·• Tudo sôbre tram/ormadorea" -

" Como conatruir o Rdnartz - "TUdO 
aó!me bobinas" - Recebemos, tamb6m. 
êSSl!ll 6tels lolhêtos, que encerram. 
em 1111 texto, indlspensaveis eonhed· 
mentos técnicos no tocanU' á eslrll· 
tura e funcionamento das boblnal • 
transformadores, e à construção dl· 
quêle tipo de receptor. 

Essas publicações nos 16ram en..,. 
das pelo sr. Bartolomtu de Ollveln, 

~te~tu d'k":io".":.ea:.,~i::~: 
TENA". 

questões do bem p6blico como am Examinando-se o quanto avança
problema de cemelencla. e as ener- lll06, sob o ponto de vista agrfco1a, 
(las se afirmarão no mesmo esf- nêsses ultlmoo tempos. nAo é Justo 
de reeaperação, de eonltl'lll)io e de deo<:l'êr de noaaas po&&lbllldades de 

O FRACASSADO MOVIMENTO 
ordem. PfOIINSSO no lutl'lro. 

ADVERSARIOS oo PRESIDENTE GETOLIO I N TE GRAUS TA 
VARGAS TIWIAVAM UI NEW-YOll 

CONTRA O REGffllE BRASILEIRO 



AU 
JOAO PESSOA - Quarta-feira, 6 de abril de 1938 

COMERCIO · O· FINANÇAS-INFORMAÇOES GERAIS E D 1 T A 1 s I; 

A UNIAO 

Assinatura 
1 
Itabaiana - 8,30 horas - 15 1'oras 
Bananeiras - 10 horas - 15 horas 
Rio Tinto - 15,30 horas - 7 horas do 

dia seguinte 

255 
:129 
59 •• Inferior a 

COMJSSAO DE SANEAMENTO DE cóes: 75 . •setenta e cinco por cento• 
8 CAMPINA GRANDE - Con<'orrencia contra a ~ntr<'g:. dos document05 e 
9 - EDITAL N.• 37 · Acha-.se aberta 2s~· q•lnte e cineo por cento,. apée 
9 concorrencia para o fornPCimento a a vcritJcaç::io do matRiiaI. de-srontadas 

esta Comissão. do seguinte material as faltas f' avarias. 
Por ono 48$000 Recife - 10 horas - 12 horaa. 
For semestre 24$000 
:Número avulso $200 TRENS 
NWllero atrazado do ano corrente S40'J 

D.,Hno: 
Toda correspondência relatJva a as-

1i11aLUrJ1, anuncios e publtcações pa
go.s, deve ser dirigida á Ge11mcla. 

Cabedêlo a Natal - segundas, quu
tas e sextas - Partida u 8,30 horas e 
chegada ás 20,30 horas. 

Natal a Cabed61o - terças, quintas 
e domingos - Partida ás 6 horas e IIECEBEDORIA DE RENDAS 

DE JOAO PESSOA . ch,:gada ás 16 •. 37 horas. -

Puuta dos principais generos de 
producão e manufatura do Estado 
1uJeito.s a direito de exportqlo. 

C&bedélo a Recife - terças, quintas 
e domingos - Partida ás 14 horas e 
chegada is 21,30 horas. 

Recife a Cabedêlo - segundas, 
quartas e sextaa - Partida ás 6 ho
raa e chegada is 12,20 horas. 

Semana de 4 a 10 de abril de 1938. 

J•or litro: 

A1;uardcnle cll· c-nna 
Aauarden~ de mel ou cacha .. 
Alcool 

Por quilo: 

Al~odão Sertão Sesidó 
Algodão Mata 
.Algodão em caroço 
Algodão rebene!lclado - ser. 

tão 
Algodão rebencficiado---Mat.a 
Llnter ou residuo de plólho 
Arroz descascado 
Açucar refinado de t .• 
Açucar refinado de 2.• 
Açucar triturado 
Açucar crist.al 
Açucnr bruto séco ou 3.0 játo 
Açucar bruto melado 
Açucar de outras cspcctes 
Jlorracha de manpbelra 
Berraeha de monlç6ba 
Batutas nacionais 
Café em grão 
Café moído 

J•or cento: 
Cóco 

Por quilo: 

Couros de boi. sêcus liBIR&dOft 
Comas de boi. sêcos espicha-

dos 
COl.lros de boi. flõr de sal 
Couros wrdea 
Courm de bOcle 
Couroo de carneiro 
COurlnha 4e INVU ....,_ 

de animais 

l1ur litro: 

Pulnha de mandioca 
Pel.lão mulotlnllo 
Jl'elJiomac-
P'na rJ~

1
/e ailodlo 

Oleo refinado de -· de algodão 
Oleo cru• da eement.e da .i. 

e:odão 
Ôl•o de •mente de -
Oleo de semente de oltlclca 

Por quilo: 

~50 .. .... 
3S400 
3$300 
1$300 

1S700 
IS650 
stOO 
S8ClO 
S950 
S800 
S850 
mo 
$480 
S420 
S500 

IIMIO 

Cabedêlo a Nova Cruz •diariamente• 
- Partida is 15,15 horas e chega ás 
10,45 do dia seguinte. 

Nova Cruz a Cabedêlo 1dtariamente1 
- Partida ás 3,30 e chegada ás 10,45 . 

Para a Europa. Asla, Afrlca e Oce
anla: ás 13,30 (Alr Francel. 

Domingo: 

Para o Sul: •menos Pernambuco> 
ás 9 horas • AJr France l 

?ara a Repilblica Argentina. li1·u
guál. Chile e Para1uál: ás 9 horas 
, Alr France > . 

Para Natal. Areia Bl'anca e ForLa
leza: ás 9 !\oras 1Panairl. 

Os aviões i}rocedentes do Sul cht
gam em Cabedêlo nas segundas e- sex· 
tas-feiras. Vindos do Norte, nas 
quintas e domingos. 

SERVIÇO Al!REO 
1= Fcchbment•> de mala,: 
1aoo Damos abaixo. o movlme11Lu gel'u.: 
2$000 do seniço de fechamento das mala~ 

de corresponóencia aérea na Repar
ticão Central dos Correios e TelegrR-

25$000 los desta capital. 
Quarta-feira: 
Para o e.ui: ás 16 horas , ?anah·• 

2$200 Para o Sorte: até Acre unenos N::1-
tal. Areia Branca e Fortaleza,. Bo1i-

3S500 via. Colombia. Peru. Equador. Gula
~ u_as, Venezuéla. America Central, Ar.-1 tllhas e Amerlca do Norte: ás 16 bo-i= ras rPanalrl. 

1 

Para a Europa: ás 13,30 (Condor 
LUDftama1. . 

4$600 ~alnta-feln: 
Para o lal: ,menos Pen1dmbuco) 

As 9 horas •Condor>. 

ltDO le!~raú NfJªko~:t~p:~:~~ct e Forta-
"400 Para a República Argentina. Uru
... guil.l. Chile. e Bollvla: ás 9 horas 
9500 ,condor,. 

1= Sabado: 
Para o • or&e: até Belém 1menos 

11500 ri:1'::1·c~f:!bf!~~~.· ~=~~':"~.!:: 
ll04!0 nas. VenesU,la, Amerlce Central. An-
1..,_ Ulhas • Amerlca do Norte '5 16 ho-
4$000 r'IS •Pmna,rJ. · 

~AVIOI! ESPERADOS 
LOIDB BRASILEIRO: 

Por fibnt: 

2. 679 de fibra ··CURTA" 
303 de fibra "MEDIA " I 
52 de fibra DIVERSAS. IFP I 

Por firmas: r 
Soares de Ollvelra & Cio. 1.763 sa

ca.. com..151.109 quilos . 
JQSé Henriques & Cla,. 785 saras com 

63.299 quilos. 
Ablllo Dantas & Cla .. 414 sacas com 

34. 582 quilos. 
Nicolau da Costa. 72 saças com 

6.076 quilos. 
Total: - 3. 034 sacas com ~55.066 

quilos. 

Departamento Estadual de Classl
!tcação do Algodão. em João Pessôa, 
5 de abril de 1938. 

VISTO: - João Hardiuan de Barros, 
chefe 

Cleonice Cerveira, escrituraria. 

JNFORMAÇ6t:S DA I SPETORIA 
DO SERVIÇO DE PLANTAS TEX
TEIS NO ESTADO DA PARI\IBI\ 

PARA "I\ UNIAO'º 

COTAÇÃO DO ALGODAO 

DlaS-4-938 

De Campina Grande: 

MERCADO C.\LMO 

Cotação pelos 15 qullo.s 

FIBRA LONGA t5erldó1 

Tipo 3 .... 

TlrrB~A MÉDÍA •Serià,;; 
Tipo 3 
Tipo 5 .... 

FIBRA CURTA •Mata, 
Tipo 3 .. 
Tipo 5 . 

De João PHIIÓ&: 

MERCADO CAUIIJ 

Cotação pelos 15 qwloo. 

FIBRA LONOA 1Se1idó1 

il~3
5• .. · 

FIBRA Mi:DIA •Sertão> 

Tipo 3 . 
Tipo 5 .. 

FIBRA CURTA •Mata> 

Tipo 3 
Tipo 5 .. 

De Recife: 

,. 
. . 53SOOO 
. . sosooo 

51$000 
. . 49$000 

1 

4áSOOO 
43$000 

48$000 
. . 45SOOIJ 

46'0()íl 
43'0()0 

Past& d! aemente de alsOdlo 
llaapao de sóla polida 
Raspas de sóla envernizada 
llemente de alpdlo 

-3IOOO 
3$'100 .. ~ra7 ºd:':..';J - Paquele Pará com MERC DO Eti'l'AVEL 

lanen11! •-

~~~!" ~e ·=à 
TICÕ!a ou quadru de n,ipll 

de sóla 
Vaqutta ou - ---411Í" 
Columblta e tantaleti 
Cfra de carnaúba 

-= 
2SOOO .... 

lOIOOO 
89000 

Os demais produtoo conatam da 

~ ~. 2 de abril ~ 1111. 

DE OENEMNI --= -E 
IIIDIIG 

eocala até Belém. Cotação pelos 15 qulluo. 

~7 
9
d:".!1>r11 - Paquele Prude..., 

, 
de Mora-. com eacala até Perto Ale- FIBRA LONGA rSerldol 

g:,cuo1roa: Tipo 3 . . . . . . . 
Hoje - Curitiba, oom •scala até Tipo 5 · · · · · · · · · · · · · · · · 

Porto Alegre. 

LOIDE NACIONAL: ,... . ............ --
Para o Sal: 

FIBRA Mll:DIA ,sertão) 

Tipo 3 .. .. .. . . • . .. .. .. 52$000 
Tipo 5 .. .. .. .. .. .. .. 50$000 

PIBRA CURTA •Mata• 
Dia Ide allrll - Paquete Arailmbó, Tipo 3 .• . . . . . . . . . . 46'800 

cem escala ati! Porto Al8lr•· Til: 5ai~ &, 'jaiielrÔ: 44'000 
Entradas .. .. .. .. .. . Nio hoUve 
Baldas . .. .. .. .. .. 436 fardos 
Eatoque . . . . . . 10 121 farda& 

-RCADO USTENTADO 

Pus '° lal: =--":etos lO qulhlo 
3.:. ~li.!~..., com e&• FIBRA LONGA tBerld6> 

OAIIBIO 

N o IIIIIIDIII o ..-tmento cambial 
....... .., .._ do JlrUII, 
LIIII,. 87'190 

ri- = ,Jr•-n. ... ~. 
'""811AL DE 
80 ALGOIMO ...... _. ...... 

Tlpo3...... 'ªª 
Tlpo4 ........ 'ª' 

PIBRA Nll:DIA •Sertlo> 
Tlpo3 .: 
Tipo 5 

OBARA' 

• • r • • 

Tlpol =·-
Tlpol ·-PIBRA CORTA !Matal 

'l'lpel' -·-TlPel -a-
PAUU8TA 

'1'lfO 1 
'1'lpo • 

8 101to, pneumattcos 6.00 - 16. re- Será substituido dt'nh·r 10 •dezJ 
forçados. ctla~ o mrtrrfal recusado 

8 1otto, e-amaras de ar 6 00 16 re- As propostas serão rttebidas no es-
forçadas. critorio dei.ta Conussão. até ás. 14 ho-

0 material será novo. 1!.ão apresen.- ras do dia 18 , rtewito I cio correntt-
t.ando defeito algum mes. devendo \"Ir em 3 1 três I vias; 

Será substituldo o m~terial quio tendo a primeira sêlo t·~tadual de 
deiltre 30 1 trinta I dias de se-rv1co. se 2$000 · sêlo de- saude 
danificar em virtude de t>star res..,1 - Os p,·oponentc" de\·erão fa1rr na 
cado ou por defeito de fabricação Rer-ebedo1 ía d<' Rendas desta cidadl' 

O prazo para entrega do matena1 t, nm'l· oeuc,óQ em dh,heiro. de 5' 1ctn
de 5 1clnco1 dias. a contar d..i acd- c·o por cento1 sobre o \'alor provavel 
tação da propósta cto fornecjmento. a qual t,en·irã par11 

O preço :ii;erá dado liquido para rada lil'.at dntia do contrato, no t·aso ele acei 4 

artigo. entregue no Almoxarifado des. taçáo da propôsta 
ta Comissão. F:m er,\·elopes ?.eparac.lo'., das pro-

As propostas serão recebida~ no E~- 1 postas. os concorrente!,; clev,·ráo aprc
critório desta Comissão. ate ás 14 ho- St"'lltar Jf'dbo.s do~ impos:os federal. 
ras do dia 12 1 doze I do correnlf:' mês. estadnnl ,. municipal. no l'Xercicto 
devendo vir em 3 ctrês1 vias. tendo a passado. bt:m como da caucão de que 
primeira sêlo estadual de 2SOOO e selo trata esll' edital. 
de saúde Os proµonenU's obrigar-se-ão a tor-

A. fatura será aµresentada em 4 nar efetivo o compromisso a que Sf> 
<quatro1 vias, além da l,.Jplicata. ten- propuzcrem. ca'>o seja acl'ita a sua 
do a primeira sêlo estadual dr 2$000 proposta. assinando contrato. no es
por conto de réis ou fração critorio desta Comissão. em preser,a 

O pagamento sei á feito na Rt>cebe- cto promotor público desta ridad('. com 
doria de Rendas desta cidade. medi- o prazo maximo de 5 •c·incoi dlai; 
ante requerimento a essa reparticfio. após solucionada a concorrcncla. com 
depois de processada a conta nesta previa caução arbitrada JX)r estn Co
Comissáo. . 1 missão. não inferior a 5'. , cinço por 

ce~~~n~~tt>i:e~1~v:.:ão d~::r ~:1ct!re-. i ~enqt~~I s~:t:rt~n~~i~r /iotº~~ec~:;~~ 
uma caução. em dinheiro de ã' 1 rin- no C'\so de rc-scisão do contrato. S<./ 1 
co por cento, sobre o valor provavt-1 ~a~1sa 1U!-tificari~1 f' tundamPntada. e 
do ferneclmentf. a qual servirá para Jmzo desta Comi .. ão 
garantia do fornecimenlo. no caso de Fica rcst>nado ã Cum1ssão. o d1-
ace1tacão da proposta. reito de Anular fl pre cntf': chamando 

Em envelopes separados das propos- a nova concorrcnC'Hl. ou deixar ck cfr
tas. os concorrente<; deverão apresen· tuar a compra 110 todo ou Pm parto1•, 
tar recibos dos Impostos federal. es- do materia1 de qu,. trata c>:sta l"Oncor
tadual e municipal. no exercício pas- rencia 
sado. bem como da caução de ciue Campina Grande. 10 d(• ih:·11 df'! 
tratà este edital 193K 

Fica reservado â Comissão. o direi- Jonas :\lancabeir~,. contador 
to de anular a presente. chamando n VISTO: - .Josr Frrnal, engl·nheiro 
nova concorrencla. ou dctxar de com- chefe 
prar. no todo ou em parte. o matt>
rlal de que trata esta concorrenc·ia 

Campina Grande. l.º de abril ele 
1933. 

DIRETORIA GERAL DE S.\('l»'. 
P('BLICA - lnsPf'lo1·ia dr Flscallp
ção do Ex«"r<'icio Profis:itional - EDI
TAL - [)f" acórda com o artigo 11 do 

Jonas Mancabeil'a, contador. Decreto FrdC'rRl n º 20.877. dr 30 de 
VIS'l'O: - José Fernal, engenhe-iro Dezembro rle 1931. l' par.1 conheci-

chefe. mento dos intere'-'!-,&dos torno publk.p 

COMISSAO DE S NEAMENTO DE 
CAMPINA GRANDE - Concorrcncla 
- EDITAL n. 8 311 - Acha·Sf:' aberta 
concorrencla para o fornecimento a 
esta Comissão. de Cerro redondo I aço 
doce), para cimento armado, nas se
guintes quantidade~: 

Diametro de 3 16 •• 
Dlametl'O de J 4 " 
Diametro de 3 e .. 
Oiametro de 1 2 .. 
Diametro de 5 8 
Oiametro de 3 4 ·• 
Diametro de l •• 

5.~00 kgs. 
20.300 kgs 
4 200 kgs. 

11.800 kgs 
1.000 kgs 

900 kgs. 
200 kgs 

que o sr. Elizeu Dia.o; dn Cunha. prâ
Uco de farmacia legalmente habllJ
tado. requere-u a esta Inspetoria li
cença para se estabelecer com farma · 
eia na povoação de Belem. muntclpio 
de Antcnor Navarro. destf" E.ltado, 
sendo do teor seguinte sua petição: 
·· Jlmo. ~r. Diretor Geral de 5aUdc eú-:
bliCI\ do Estado . - EH.seu Dias da 
Cunha. abaixo assinado. prático df" 
farmacia oficializndo 11elo decréto 
federal 20.871, ele 31 dP Dezembro dt' 
1931. reque,r a v. s. que se digne con
ceder-lhe licença para ,.stabelecer-st> 
com fnrmacia na povoação de Belém 
do município de Antenor Navarro. 
rteste Estado. onde não t>Xistf" outro 

As condições do material são as PStabP.lec1mento rongenere. confórme 
comuns para as obras públicas de ci- documentos que !lieguem anéxos. N. 
mento armado; sendo recusado 8e térmos. P. deferunento. Joio Pessóa. 
nl.o satisfazer ás mesmas 1 dE" abril de 1938. • Ass.1 Ellseu Dia 

O material será entregue em Cam- Cunha"· 
plna Grande. onde serão verificadas E-ste edit.a1 M"rlll publicado oito Ve· 
as faltas e avarias zes. segundo det.f'rmtna u clta~a lei. 

O prazo pal'a entrega e- de 20 1 vln- e sr depois de 15 dias de suo ultima 
tel dias da decisão desta concoaren- publicação não se apresentar pron~ ... 
eia. slonal diplomado que queira abrh 

No preço não será incluido o frete farmacia na locaUdade em apreço. se
de Cabedélo. João Pessoa ou Recife rá então concedida a licença reqUt>· 

:~::!: d~~:!,~;s::~io n':r:;::a r~; rl~~spetoría de FllJcaUzaçêo do exer .. 
ferro. cic1o Proflsslonal JoAo PesSÕR. 2 de 

o pagament.o será ,m duu presta- , abril de 1938. . 
1 VISTO: - Dr. Arlindo CorrN, ru. .. 

mundo Guedea Pereira Regina Maria petor 
da Concetçio Maria Pellx de souaa 0m .. inll d• Ase,...,. 
JuJla de Paula Manuel Bernardino. -
Antonio Francisco Almeida dOfl Ban- DIRETORIA DF. FOIIIESTO DA 
tos. Antonla dos Santos Joaé Lean- PRODUÇAO E DE PESQUIZA8 A• 
dro, Maria E.stellta Joaquim Antonio URONOMU'AS - EDIT L •. • 1 -
dos Santos lnaclo Roque da Silva. o. ordem do sr diretor desta Repe.r
Apolonla Azerido Denta,; e Antonio tição faço público para conhecimento 

<landldo. ~r 'C, ~!:'":t,~ i:-:;..,=..: =: 
Gablaele Denurlo o Alpheu de Miranda Henl'lq-. IJX· 

Peaatlas medicadas 10 ~~=~ruo ,:1~~ ';l:,~1 
d:!tl::t. 

~:_:,1.a P=:lç:o u: :IU: 
cra.,:n::::., de:=~~ 

~ ~U:,Et .;,..::.,~ 
~;,~;.;; 

• ;.ar;.-... -•,. a.,... obef'e de~ 





,,.,.....- A t'Nl.i.O Qurt1la feiro R tlé al,ri) de ]!1:1~ •· - - 8 
'"' """" - ~ w: :w - ~ ......... 4W r::.J"llul ~ --w-,, 1"':w..~ 

PELA PRIMEIRA VEZ NO NORTE DO BRASIL UM NOVO DESLUMBRAMENTO INTEIRAMENTE 
COLORIDO DOMINGO SOMENTE NO "REX'' NA "MATINÉE" CHIQUE A'S 3 HORAS E EM 

SOIRtE A'S 6,30 E 8,30 ! ! ! 

O l'Olll:lll('l' qnr voct"i qtu•ria vivel' po1·<111c {, p:tss:1clo 1111111 <·c•n:1rio d,• 
i1JC1l•sc1füvp] l,elél;,;a 1 ! ! 

Utn novo GEORGE BRENT - Uma estrêla de talento - BEVERL Y ROBERTS 
,HJNTO:'l BM 

PORQUE O DIABO QUIZ 
Uma vih1·a11Le histo1·ia de an1ú1· toda <:olol'ida ! ! ! 

N01'.\ J, rrORTANTE : - fü,tt' rih11t• ,{, ,n;'1 t•ltihidu ni,utru c·i1u-h1a clt•sta ( 'a i,ital fiO dias a111J,,. M•u 
lan(ameuto no "REX" 

--- - --------
Diretamente do Rio de Janeiro, simultaneamente com o Recife na 
quinta e sexta-feira santa - no REX, FELIPÉA, e JAGUARJBE, o GOLGOTA 

f maior drama sacro da historia do cinema 
O ~lAllTJR UO ('\L\'\1{10 

AMANHÃ-NO "REX" 
A JOVEM NAO SABIA A QUEM ESCOLHER! 

JOAN BENNETT - JOEL MAC CREA 

DOIS ENTRE MIL 
UM DELICIOSO ROMANCE DA "UNIVERSAL'" 

AMAr,HÃ-NO "FELIPÉA" 
A HISTORIA DO DR. FORBES. UM MEDICO CRIMINOSO 1 

G L O R I A S T U A R T - em 

Com .JOAN BLONDELL 
UMA COMEDIA DA "WARNER FIRST". O CRIME DO DRº FORBES 

U~I I..\ NÇ.U!E.''11'0 INElll10 D\ "l'OX" 

J R • E-X 
O CINEMA DE 
TODA ACIDA_ 
D!CCHIQtlE FELIPÉA JAGUARIBE 

Soit·ée ás 7 ,30 

SESSÃO DAS MOÇAS 
O POEMA DE AMOR E TERNURA ! 

NORMA SI-IEARER - FREDRIC MARCH - CHAR
LF:S LAUGHTON - em 

Soirée As 7,15 

NOVAS AVENTURAS DE PIRATAS! 
BYL JASON 
-em-

p I R A T A S A' V I S T A 

Soirée ás 7,15 

A .. trn, t· L'-.;irêlas e musicas cstont('anlr, ! 

B D )[ r N D L O W E 

- t'ln -

A FAMILIA BARRETT 
.Juntamente a 2.ª !serie da maravilha de I93a, 

FLASH GORDON 
Com LARRY BUSTER CRABBE 

O DOM DA ALEGRIA 
Um romanre da METRO GOLDWYN MAYER 
Complementos 

U N I V E R S ,\ L 
CO~IPLEMENTOS 

UM FILME DA "UNIVERSAL" 

Con,plemento: - ~ACIONAL D F. B 

l - - - ............. -
CINE s. PEDRO 

A CASA DOS GRANDES ROMANCES DA Tfil.A 

HOJE - tTma sessão ás 7,15 - HOJE 

O GIGANTE DA EXPRESSAO NUM NOVO TRABALHO ABALADOR 
O estudo psicologlco de um medico vencido por um profundo desgosto 
que se ve terçado a amar a vida para ctetencter•se a si mesmo e a uma 
mulher, que acendera em seu peito a chama de uma nova esperança ! 

PAUL MUNI - arrebatador ao lado de ANN DVORAK em 

DR. SOCRATES 
Com Bi\RTON MAC LANE 

Uma super produção da W ARNER FIRST 

Amanht\ - "Sessão ctas Moçafi" - Dois namorados compositores 
de lindas canções ! 

F.clmnncl I,owr f'tn O DOM DA ALEGRIA - com varias figuras do radio. 
Um J1lme da UNIVERSAL. 

Preço 500 reis. 

6. 11 leira - Interessantissimo drama de amor e aventuras! - JACK 
JIOLT l'll\ "MALMEQUER" - Juntamente a 6." e ultima série de 

A MONTANHA MISTERIOSA 

CINE 'REPUBLICA 
HOJR Uma sessão às 7,30 - HOJE 

KERMIT MAYNARD ·- em 

JUSTIÇA SANGRENTA 
Nn mPsmo pro~ruma ele tloJe o rilnmado ventriloq110 br.,síleJro c·om t,Uil 

companhia de 

BONECOS FALANTES 
HUCE:SSO GARANTIDO ' 

Nfio dt1x1·rn <fr ílShi:,;tir t·~l•• ('Olossal J)rogrnrna • P1'l'C:o:1: 1 100 f'! liOO ret~ 

l•=T1a=1==ee!::=..f=re=E-==eA=c=a=11t=!=h=!.""'~=le=~=iH=l~=a=~-• =b-•n=h=oa==-i _ _ queatea. frio• e de mar. 

CINE-IDEAL 
HOJE - 6 de abril 

MAL M ME ~ OUER / 
com 

JACK HOLY 

e a 

4: série da 

CIDADE INFERNAL 

Comvlemento 

ENFRAQUECEU- SE?• 
Ainda t•m toast, dõr nas 

costas I no peito? 
U11 o p•deroso tonico 

VINHO CBEOSOT!DO 

' 

rnÂÔ o~'síL'vA° SI~.•;., i 
(mprt~ado com sue
cesso nas •ntm1u • 

conY1ltKfllÇII 
TONICO SOB!IINO 

DOS PULMÕES 

FORMIGUINHAS CASEIRAS 
16 Cle6apparecem com o uo tio WllOO 
producto liquido que attrahe e eiter 
alna .. tormtctnh.&1 caselru • kH19 

HJ)tcf~ de barata.1 
•aA&Af"ORMIOA st• 

anc•a1ra_N nN bõa1 Pllarnaaetu • 
D ..... &rlal 

HOOA&IA LOICDBl:I 
... IIIHltl P111A•h•, UI 

METROPOLE 
O CINEMA MAIS AREJADO DA CAPITAL 

HOJE - A'S 7.15 HORAS - HOJE 

AS AVENTURAS DE UM "COW-BOY" QUE VENCEU OS SEUS 
INIMIGOS EM BOAS LUTAS 1 

TOM KEENE-em 

ENTRE LADRõES DE GADO 
Juntamente a 5 ª .série de 

A MONTANHA MISTERIOSA 
UNIVERSAL - COMPLEMENTOS 

HOJE - A 's 3 hora.s - Colossal "matinée ·· de vares 1 - Tom Kerne 
em ENTRE LADROES DE GADO f' mais a 5 ª serie de A MONTANHA 

MISTERIOSA 
Amanllâ - Gra\'e bem na memona - O CASO DO GATO PRETO. 

Sàbado: - Os dansarinos queridos. Ginger Roggers e Fred As ta Ire em 
NAS AGUAS DA ESQUADRA 

Sexta-feira ''Sessão da Alegria·• - O QUE ELAS NAO SUSPEITAM 



,.,. .. ro· JOA~ PESSOA: ~ Quatta-fdra, 6 íte abril de 193!1 .,.. 

N'/4..VEG~~· ÃO ~ E C O M' 'E, R C I O 
LLOYD BRASILEIRO BASILEU GOMES 

Praça Antenor Navarro n." 31 

Agente 
(Tcrreo) :CPATRIMONIO NACIONAL) Fone 38. 

PAR'.A: O NORTE PARA O SUL 
,.1 ... 

Linha I.lclém - l'orto Alegre Linha Belém - 8 . Francisco 
Linha I.lelém - Porlo Alegre 

Paquete RODRIGUES ALVES 
Unha Manáos - Buenos Ayrcs 

Paquete SANTOS 

; t Paquete PARA' 
Esper,HIO llO dia H ele abnl (.' SOll'a I\U 

m .. c:-mo dia para Natal, For taleza, S . Luii e 
Belém. 

Paquete PRUDENTE DE MORAIS 
Saira no dia 7 de abnl µara Rerife. Ma-

Espe>racto no din 17 e saira no mesmo cJi,t 
para: Recife, Maceió, Baia, Rio de Ja.neuo, 
Santos, Paranaguá, Antonina, S li'ranci~co, 
Santos, Monte\'idéo e Bucno.s Aires. ce10, Barn Vitoria, Rio de Janeiro Sjlntos, 

Rio Grnncte, Pelotas e Porto Alegre, Satra no d ia 8 de abril para N:it,d Fo1ta
kt~. Tu lorn, S. Lmz e Belcm. A'fTENC,\O: - AVISAMOS AOS SRS 

PASSAGEIROS QUE SOMENTE PODERAO 
ADQUERIR PASSAÓ ENS APRESENTANDO 
O ATESTADO DE VACI NAÇAO . 

Cargueiro CURITIBA 
Paquete D, PEDRO li Sutra no dia 3 para Recite, Macc10. Rio 

s,1ira no clin 14 para Rec:1le. M.1ccio B:-iia. ele J:.inciro, Santo.s, Peiotas, Rio Urande e·Por.. 
V1tona e R10 de Janeiro. to Alegre. 

'. Acceitam11 carraa para aa cidades servidas pela Rêde Viação Mineira com transbordo em Anrra doa Reia. 

~~C=OM=PA=N=HIA~CA~RB~ON~IF=ER=A~R~IO=·GR=AN~D~EN;;;SE~ÍWLwL:-;ãO~YrrD~NllA-.-;C~1Irr-Oi1N~A"L'S,.~A~.---st---DE-RIO-~;~~-NEI-RO 
J • Linha regular de vapores entre Cabedêlo 
#t. .b. e Porto Alegre 

, \ i ( - . ., j CAHG UEIROS lli\l'WO!:> 

<.:ARGUEIRO " 'fAQ UARI " - Esperado do sul devera chegar em 
nosso porto no prox1mo dHl 8 o cargueffo ·' Taquari ··. Após a neces.saria 
demora, saira para Macau. 

CARG Ul.IRO " TA(lUI " - Esperado do norte dC\'era chegar cm 
nosso porto no proxímo d1a 10 o cargueiro T:tqu l ·· Apos a nec:essarrn 
demora. sa irá para Rerile. Mace10. Rio, Santos, Rio Grande, Peloto.s e 
P orto /\legre. 

CARGUEIRO "CAXIAS" - Esperado do sul, devera chegar em 
nosso por to no proxrmo cha 12 o cargueiro .. Caxias ... Apôs a necessaria 
demora, sa ara para Natal, Cc:ira, Tut01a e Arem Branca 

' Agentes - LISBôA & CIA. 

Uua lfal'ão da l'assag·em n.0 13 - Telefone n.O 230 

.. 
'\ . 
' \, t 

\ 

PARA O TRATAMENTO DA AFTOSA 

SAN AFTOSA 
EMPôLAS PARA USO SUB.CUT.\NEO 

Preços - Cx. de 6 empôlas 9SOOO 
empôlas 120$000, 

il1I'ill ~ . , l ·- . 

Cx, de 100 

A' venda nas principais farmácias. 
'ft\ 

b\BORATóRIO BIOQUIMICO PARAIBANO 

JOÃO PESSôA --:-- PARAíBA 

DR, ALFREDO NETTO FORMOSINHO 
Clinica medica em geral 

ESPECIALIDADE : DOENÇAS DOS OLHOS 

Ex -In terno do Serviço de olhos do Hospital Santa I sabel ãc Dcllo 
Horizonte. Com pratica nos Hospitae.s da Bahia. 

Gralis ao, pobres ás ttrças e sextas·feiras, das 10 á1 li hora111 . 

LIITZ FERRANDO I CIA. L Til. 
OJJUffiOIA J!:M 01':RAL - ARTIGOS OIRURGICO!! - .\PPARW• 
u:roe DF, DATHERMIA, APPAU ELH09 DE RAIOS X DOS MB
LBORJl!B l"ABRICANTES. EXCLUSIVISTAS DOS MIOROSOOPIOS 
LmTZ W TODOS OS PRODUCTOS DE E. LEIT., TODO llA'l'eIAL 

PARA LABORATORIO Cllll\4ICO. 

Kel'Ratai.DtM es:<"IUIYN a.t. Elt.a41•1 

COIIIIIA 1 111. 
ma.A POll't.&.L. 11 -:- Z1m TaL. - n.ua 

Rua Duque de Caxias, 576 
(COSSULTORIO DO l>R . . T. 1\11::LLO LllL.\J 

O R RIS BARBOSA 
AUYOGADO 

SERVIÇO RAPIDO PELOS PAQUETES "ARAS" ENT RE CABEDELLO E PORTO ALEGRE 

PASSAGEIROS " S U L " PA SS A G EIRO S "NORTE'' 

CARG I. E IRO " ARAT AI\ " - Es• l'AQl<E'I E ";\11.\TI MBo " l::SJ)C· 
peracto de Bclcm 1· c::;cala:s no clia t rado de Porto Alegre e e:;calas no 
de abril saindo no mesmo dia para I dia 8 de abril, saindo no me5mo dia 
Recife, Maceió, Bnia, Rio, Sanlo~, para Rer11e, Mace10, Baia, Vitoria, 
Paranaguá e Antonina, para onde re- Rio ctc Janeiro. Santos, Rio Grande, 
cebe carga. Pelotas e Porto Alegre, parn onde re -

cc•bc carga e pass3ge1ros. . 

('AIU, t:1::mo ".\ltAS~ l "' - 1,,µ,. 
raclo etc Antonina e escalas no dia 9 
do corrente saindo no mesmo dia para 
Natal, Macau. Areia Branca. Forta
leza. Camocim e Amarração (rece
bendo carga para Tutoia com cutda
dlJ baldeaçflo em Amarraçâol. 

l'/\Q UE1'1•: ",\HAH ,\ l\ G Ua" Es- (;AltGUEIRO " ('A~ll' l::lltO " 
µc racto de Porto Alegre P escalas no lJ ,\Q U.1:0:-J'E "A ltARAQ UA ltJ\" Esperado de Belém e escalas no dia 
dia 20 do corrente saindo no mesmo Esperado de Porto Alegre e escalas 26 do corrente samdo no mesmo dia. 
dia pora Recife, Maceio. Baia, Vito- no dia 13 do corrente saindo no mes- para Recite. Maceio. Baia, Rio. San
ria. Rio. Santos, Rio Guinde. Pelo- mo dia para Recife, Maceió. Baia. tos. Rio Grande, Pelotas e Porto Ale
tas e P orto Alegre. µara onde recebe. Vitór ia. Rio, Santos, Rio Grande, Pe-

1 
gre, para onde recebe carga. 

carga e passageiros. 

1

,atas e Porto Alegre para onde recebe 1 
carga e passageiros. 

fARA DEJ.nAIS INFORMAÇÕES COM OS AGENTES: ·, ·=:t1 
ANISIO DA CUNHI REGO & CIA, 

E1criptorio: Rua Barão da Passagem, 43. Telefone n. 1441 - Tele grama "Aras' ' 
ARMAZENS - PRAÇA 15 DE NOVEMBRO N.0 87 . 

COMPANHIA NACIONAL DE NAVEGAÇAO COSTEIRA 
Bl!SVICO SEMANAL DE PASSAGEIROS 1! CAR G A ENTRE PORTO ALEGRE E OAJIEDl:lJ,0 

"-VIIIO VAJ'ORl!S J:8PJ:RAD01 

·' IT\HER,'\ " 
Chegara no c.lw 10 do corrente (domtngo1 su1nt. no 

mesmo dia. µara: Recife, Maceió. Baia. Vitoria, Rio de 
Janeiro. s~ntos. Paninagua. Antonina. Florianopol1s. 
l mbit u ba. Rio Grande. Pelota~ e P orto Alegre. 

Rerebomo1 tAml><'111 carE .. PU"• l'Mêclo, Ar• .. J!I, 
ru,éo,,, s. Franrtsco e I t aJahy, com cuidadosa baldeaçlo 
no Rio de Janeiro, bem como para Campo,, no !'.lt 1~1 
dO Rio, em t rafego mutuo com a " LeoJ)Olc\lll3 RallwaF , 

PROXI MAS SAIDAS: 
A Corupaohla rece be .,.,g .. e •ncommf'l>dU aW 1 

,e.,ptra d• aa.bldA dot. &eUI Taporea. 

•· J'l'A.UEI!,'\ " - Uomin~tJ , 10 de a br il p ., o, comlgnltartoe de ct.r1a, devem rellr.141 do "ª" 
piche da Companhia den t ro do praro de t,e. m dt .. , 
apô• a descar1a, findo o qual, lnolcilrlo u mellll&t ,,. 
&rmuena1em. 

·· ITAGIBA.. - Sexta~!eira. 15 do corrente 
.. IT AQUATIA ·· - Sexta~ teira. 22 do corrente. 
·' ITAPURA ·· Sexta-i"eira. 29 do corrente. 

FK• _, ... , ••.,-•• .... • ••l•ree, au..,•e·H no M•rli,lorto al4i '• u hor"' .,,. ... ,.;.,. u oalllu •" ,.,.
M •eaa1.t lnformaçõet tcrko 4atl.. ,er., Acentea , 

l'. B.\NDEIK.\ DA CIW Z 
I,ra('a. Antenot· Navarro, n .0 53 - J •0 a ndar. 

O EXITO DEPENDE DA ESCOLHA 
Existem muitos remedios para Grippe, Resfriados e Febres divers:is; remêo 

iilol'I que fazem diminuir a acção eliminadora dos Rins, fonte de vital import.ancia, 
. _ 'A' "CASSIA VffiGINICA" é remedio garantidamente inoffensivo, que tanto 

po<le ser usado por pessôas idosas ou fracas, como pelas crianças dê mai1 tenra 
Idade, sem nenhum inconveniente. 

"CASSIA VffiGINICA" regula a funcçfo ifos Rinli ~ l 'llm anti-febril tf'ld 
tgual para Grippe, Resfriados e todu u febre.11 lnfeccio1a1. 

- DlatlapJd, e•• mençãe .honr11a .. z: Cenrre11e Medice de Per•a11li•c:• -
01DII PJtOllnl7I'O QUJI .IOOMl'AlQIA OADA TIDJW) 

---- A' YmA •A• .... C111PAIII" ... A •• ANA• ·----

CASAS E TERRENOS A' 
VENDA 

Vrndf'm-sc 3 casai:; (li' t td h a:, fi1·11 -
rlo: Uma n n Av. C1·u.1, dos Armas 
n .0 647, j un to ao antigo pe de páo, 

Pa~Ar?,~ilia ~I~ trn!,~1~,!1~,:ugu-/ 
.... e, uma c·asa com ótlmas acomodu
tóes, oitões livres, jardim, quin tal 
grauclc, á rna Monsenhor Walfrêdo 
n .0 G07. Chavt·s no n umf>ro 551 á 
mc:,ma rua. 

ALUGA-SE 

OURO 
Compra • :; e qualquer 

em terre110 propno: umn na mesma 
a venida n .0 Junto á escola publica e 
com esta, 3 t.en t: nos com fronteira, 
à. rua Port'trlo n amos, tucJo com pas
sagem de bondes .e uma ii Avenida 

U U A D U li C •: D E C A X I A s , t 4 / Nova , rendeu·o á Companltta Portelo. 

·--------------------------! 1 u .~:~~ · se â Av. Cf'l .. z das Armas 

Por mo<l ico preço, a c:-;paçosrt cu.sn 
da Avenida E pitacio P ~ õa n Y 514 
per to da Uz!na da Luz. ' 

A tra ta r na rua Madel Pinheirn 

quantidade de ouro, pelo 

melhor prec;u da prai;a, á 

Rua Vit;con<le de Pelotas n. 

29SJ. (Em frente ao cinen1a 
"PIHza"). o.º 303 . · 
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