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DADE Ã LEGIÃO CíVIC A NAC10 NA L 
o INTERVENTOR AMARAL PEIXôTO CONTI-ºANIVERSARíAHOJE COM AS 
NúA A RECEBER INúMEROS TELEGRAl\'lAS o TENENTE-CORONEL . 

DE APôIO DE TODOS os PONTOS DO PAíS. MAGAL!UES BARATA PREFEITURAS 
Tran.sc:orre hoje a data natalícía do Q pnu,;i<knlc GPl1·1lio Yargas 

O E N T U S I A S MO D E S P E R TA D O N O P O
• y O 9 R A S l l r I R O ~i·~~,~;;~~;,';~;~ Mct".:'"~~!~;i!;~•r.d~-!i at'aha de dt'\erminm· um 

~ aqui aquartelacta e brilh~tnt<' figura do grande inq1H~rito s<>hre a ... alívi-

RIO. l (A UNIAO) - Já está ple
mune-nte vitoriosa a idéia de criação 
(la l ,t-gi.:.o Cívica Nacional que se des
tina. a mtificar o p~nsamento bra.si
h·iro no sentido altamente patriótico 
dt" 1lt·fê-sa das instituições vigentes, 
<·om a 1H,,ulga,;ão e culto dos sll.os prin
t·q)ios do F.stado Nôvo. 

As b:hcs em que assenta .a. Legião 
('í\<ka. Nacional, lanC'ada.s pelo inter
Vt>lltor F.l'nani do Amaral Pt>ixôto, em 
n!1·1•nt(> disrurso pfonundado nésta 
C'apita.l. já são conhttidas de todos os 
Interventores Federais, a quem foi 
leito o apelo de adesão á. mesma. 

,\ prova de que és~a idéia já está 
plenamente vitorio!út ê que o Chefe,· dó 
Güvêrno fluminense continúa receben~ 

OUTRAS ADESÕES 
glorioso Exército Nacional dudrs ntlminislr.tll\as em lodo 

- R~ina g1·a.nde cntu-.ia"'imo no seio tP, 0
0 

i~~~tr~
0
~:~~it:~ t~~~í;t~ul~Ts~ªà1ê:~; o Brasil no\ oito a 1w, ent que s. 

do pôvo mint>iro pela ('l'ia<:Ít.<l da Legiá-0 l9:3o, não ~ó pela :ia decidida atuaçãc, rxc1:1 lern superintendido -o go-
RIO, 1 IA 11NlAO) - O interventor C,vl('a ~acio!,al or.p.:;üaç:io poHHca v{•rno <la :'\'nção Parles dêsse 

Amaral PPi"ôto recebeu, ainda, tele-
gramas de solidariedade á rriação da 
J .... C. N., de v,il-i:is ptssôas de destaque 
roei.l i no País. enlre 3.!t ql!ais o coman
dante .Hila :-;oarcs. s:>cl'etário do lnte-
ri0t· e Seguran('a do Dish·i to Fcéieral; 
capitão de mar e 1:ruen:::i. Raul Bandei
ra, sr. Magalhães de Almeida. ex-sena
dor pelo Maranhão e p1·efeitos muni
cipais de Campos, Vassouras e de ou
tros dos Esta.dos do Rio e S. Paulo. 

da maior expre<. ão !l~ r,\ a. qual hão de 
convergir o~ c-,;forro, tle t'"Jdos o:,. bra
s ileit"os pa friól:ts. 

A REPJiRCUSSAO F.~1 S. P\ULO 

S. PALLO, t tA l'S'IAO ) - .\ idéia 
de criaC'ão da J,rgião Ch·j('a Xacional 
teve a mais lar~a. reperC'U%âo em to-

dos os meios desta capital e do Estado, 
em geral, aplaudindo o PÓ"'º a patrió-

0 ENTUSJASMO EM i\JINAS GERAIS I t!ca __ atitude do inten-eutor Amaral 
Peixoto e de todoií oi; <iU E> o têm pr<"s

BELO HORIZONTE, 1 fA UNIÃO) Ugiado nê:;se !,e tido. 
do de todos os pontos do Pais as mais 1 ----------------------------

:~1~~:~:~vd:~:anifeS!~ões de irrestrita A INAUGURAÇÃO, ONTEM, DA AGÊNGA , 

i.ntPre ....... :rnlP inYrntúrio do pro
grr"i"º do Pai,;; s:Jo rrferenles á 
drstn·.·a t> receita dos municipios 
e :t ... obra.., de utilidade pública 
e d(' <.>mbelei'<I mento da" cida
d,·s .--\ rt',pc.>iln dt·~te, itens, o 
sr. IntcrYenlor Federal Ol;Ste E~
tudo, po inler111edio da Secre
tai ia do [nlerior, <lirigiu-se em 
lPlegr:una, no dia 2X. a lodos os 
prr•t'('ílos, encarecendo a remes
s:1 clC' i 11 l'ormac..,·õr..... Os dndo:~ 
era1n simp/esmenle .is C"ifn,s or
çamenlari:1s ck c-a<l ~, ano. a 'ro
llleçar ele l !l:l 1. e a rela(,io d~s 
ol)ras urbanas pri1H·ipais, que ~e 
púdem co111unira1 rm poucas 
Jínhas \te..'• ontem foHavn res
posta ele 11 Prefeitura,, sendo 
que clua, cio ,illo ,erl:io p,irlici
parnm enviú-la pelo c·o1Treio. 

O Tf:I,F.GRAnfA 00 INTERVENTOR 
.HtGU\IIRO DE FJGllEIRtDO fil. 
1•1>'n'CANDO O APOIO DA PARAíBA 

fl.10, l (A lJNIÃO) - Os jornais 
,ll'SL:1 capita.l publicam, entre outros, 
o tdl'.~rama QUe o interventor Arge
miro de Figueiré<:1o endl'rer:ou ao co-
111andante Ama.ral Peixôto, dando in
teiro apôio á. patriótica iniciativa de 
<'ria.<'áo da Legião Cívica Nacional. 

t;alientam os periódicos a perfeita 
,('Omprecnsão dos devê-rt>s que caracte
ri1.a os Chefes dos Govêrnos estaduais, 
perfeitamente identificados com o Es
tado Nôvo e que ago•·a dão mais wna 
11rova do seu patriotUimo prestigiando 
,1quéla iniciativa de tão tlta finalidade. 

A Al)ESAO DOS INTERVENTORES 
FE,DERAIS 

RIO, l IA UNIÃO) - Já se tnanifes
t:n:·am soliflários com a criação da Le
gião Civit'a Nacional. comunicando-se 
a respeito C'Om o interventor Ernani 
do Amaral Peixôto, além do governa.dor 
Benrdito Valada1·es, de Minas Gerais, 
us seguintes interventores: coronel 
Corde-iro de Faria, do Rio Grande do 
Stil; Argemiro de Figueirêdo, da Pa
ra1ba; Adernar de Barros, de S. Pau
lo: Francisco Menezes Pimentel, do 
Ceará.: Paulo Ramos. do Maranhão; 
1\lvaro Ma.ia, do Amazonas; Rafaél 
Fen1ande!,, do Rio Grande do Norte; 
Eronides de Carvalho, de Sergipe; Pu
na..ro Blei, de Espírito Santo; Nerêu 
Ramo!'s, de Santa Catarina; Pedro Lu
tlovico, de Goiaz, Leónidas de l\1élo. 
de Piauí e prefeito Henrique Dods
wo•·th, do Distrito Federal. 

Todos êsses despachos se referem de 
maneira entusiástica. á. feliz iniciati
va, ressaltando c1uf:> o p1·esidente Ge
L.ulio \'argas já havia feito alusão ao 
as~unto, quando pronunciou o memora
vel discurso de 13 de maio. dizendo 
que constit.uia, c.-m legião, o pôvo bra
s ileiro, para defender os i,1t.eresses da 
Pátria. 

t:' o que se faz atualmente, criando 
a Lerião Cívicá Nacional. 

A FORÇA PO
PULAR DA 
DEF:ítSA DO 

REGIME 

DO BANCO DO BRASIL EM CAJAZEIRAS 
TELEGRAMAS DE CONGRATULAÇõES TRANSMlTIDOS 

AO INTERVENTOR ARGEMDRO DE FIGUEIRÊD0 
Ocorreu ontem, em Cajazeiras, a SaudacôPs - t-·au~to .\laia, prcs1der>.te 

inauguração dn a~i:ncia do Banco do da Assoclúc;âo ComPrCifJJ '· 
Bra5il. para cu ia realização esteve "Cajazeiras. 1 - E1n ffi("U nome e do 
grandemente empenho.C.o o intervtn- Grêmio Art.ístko Cajazcirf'ru.e, cong,. a
tor Argen11ro de Fi;ueirêdo tulo-me com"· cxria. peJu inauguração 

1 

-Lou,·cirH lo a, que alenderan1 
i111rdialmnenle, nt10 "l' púcle dei
xar de e..,lranhar :t clemorn das 
clt'111ai,. diante dr u1n:, reromen
daç:1o de raraler urgente, de in
lerê..,se do Go,-<:rno Central. O 
ril1110 d:1 ad111inistrac..,•üo nnva que 
se eslaheleceu no Brasil não per
mite (•sse reginH .. <lc conle111pori
znçiio e di"plicência. Govêrno 

A !!.1stalacão déssa nóva agência do nesta cidade, da agência do Banco do 
poderô!l:o insiit1.1to nacional de crédito Brai;il. ideal és.se que o govêrno ele v. 
constitúe um melhoramento de gran- exda. tanto defendeu com o fim de 
de vulto po.ra Cajazeiras, pelas largas satisfazer os desejos <lésta gléba ser
possibilidades que ofrrece ao desenvol- 1 tanêja e da Assóctação Comercial de 
vimento da vlda eronómica daquêl(' Cajazeira"S Respeitosa~ saudações. -
importantf' cenlro comercial do oéste Enéa-, BC"tena, pre;,;idente do Grêmio 

Truente-coronel ;\lagalhilf's Barata pas-..ou a sPr definili\'amente 

paraib~ no I Artístico Cajazeirense ·· 
no mo··imento n·\"olucionário, como, 
~rincipalmente, v2-la realização de uma 
nc:.n.ve::l obra administra ti\·a. quando á 
frente da Intenentoria Ff'rl.eral no Es
tado do Paré. . De fáto. o comandante 
Barata unµniwu Il'."l\"O rumos. ao sô
pro da sua ação dinr,1nica e honesta 
aos problê'mas económico.; e financeiros 
daquela i!>1por1ant,,. unictade da Fede
ração 

l~o!ª1~iit1\fb~~gâ~e~~~~~1: ... e;:~seá s:~= 1 SERVICOS_E_L_E;_T_RI_ 
gueirêdo, fóram transmitidos a s. ,..> 

tldo, pelo interventor Argenuro de Fi-

1 

-

:~~~~.1~oçsõ;~uintes telegramas de con- (OS DA p ARAíBA 
·• CaJazeiras. 1 - Interventor Artf · 

miro de Figueirêdo - João Pessôa -
Comunico a v. excia. que acaba de ser 
inaugu1 ada a agência do Banco do 
Brasil. reinando muita alegria no seio 
das classes con-servadôras. Congratuio
me com v. excia. pela valiósa coopera
ção do seu govêl'no nêsse desideratum. 

CHEGOU AO RIO O INTER· 
VENTOR ADEMAR DE 

BARROS 
A MORA1.'0'RIA PARA OS LAVRA

DORES PAULISTAS 

RIO. 1 lA. N l - Em avião da 
"Companhia Vasp" chegou a esta ci
dade. o interventor paulista. sr. Ade
mar de Barros 

No aeropôrto Santos Dumont aguar
davam o Chefe do Govê1·no paulistq, 
o representante elo presidente da Re
pública. autoridades, amigos e jorna
listas . 

Após os cumprimentos, o interven
tor Adernar de Barros foi entrevista
do pela reportagem, dizendo que vá
rios ::issuntos determinaram a sua 
vinda ao Rio, entre os quais a mora
tória para os lavradores de S . Paulo, 
cujo assunto espera resolver 

S _ excia terminou a sua entr~
v1sta declarando: ·· S. Paulo está tra· 
ba1nando maís do que nunca para re
haver as suas energías esperdiçactas". 

Exonerou-se ontem da sua 
Superintendência o dr. José 

Gomes Coêlho 

Voltando á.s 1ikiras do Exército. o 
tenente-cotonel :\Iagalhôes Barata vem 
exercendo rPlf:'v;1.11te:-; combsõet. de di
reção milit'1r. dentro. de uma rígida 
compreensão dos den•re: de soldr1do e 
dr- po triai a. 

Atualmt·nte. nêste E~tado, no co-
cam a demissão do sr. Manuel Mon- mando do 22.º B. e_. o tenente-coro-

1.eiro da direção técnica dos Serviços nel Bilra ta vem sendo a 11 um exemplo 
Elétricos da Paraíba, o dr. Jose Go- de dt:cíplina. inteiramente voltado 
mes Coêlho, supe1intendente dos mes- para o cumprinwnto dc1 ~ua patriótica 
mos Serviços, em entendimento C?m .º ir.issão. 
Govêrno, acertou a vinda de um tecm- - Por motivo do nnivrrsário do te
ce pa'ra substitUir aquêle e désde logo nfnte-cr:ironel Joaquim de Magalhães 
solicitou ao s_r. Interventor Federal .ª Cardoso Barata. antigo Inten·entor 
sua exoneraçao para que o novo au~t- Federal no Pará. os seus inúmero<:; 
liar. co~ inteira liberdade de açao, amigos e admiradorP.j daquele Estado, 
r~orgamzas&e o .d~pa:tamento. o que lhe promovem hoje. principalmente em 
so ultimamente ro1 fe1~0 . ~ , Belém. expres.;;ivas manifestações de 

Em data de ontem, o d_r. Jose Coe- 1 aµreç~. numa eloquente demonstração 
lho, renovando o seu pedido ao Chefe jf· púuhco reconhec1mento pelo muito 
do Govêrno, exonerou-se. do ca~go de que êle fez ::1 hem fü1.quela impres
Superintendente ~os Serviços El~tncos, sionante e riea reg:iào da Amazonia. 
no que foi atendido por s. ~xc1a. , - Nesta capital, o ilustre anlversa-

0 digno conterraneo que v.mha, d_e~- riante, por motivo do sru aniversário 
de o começo. do atual Governo, dirt- natalício. recebPrá cumprimentos e ho
gindo aquêle importante depart~mento mena~ens do~ seu~ amigos. admirado
público com o melhor espinto de res e comandados. 
cooperação, durante o ano de 1937 es~ ';-----;iã--;;--;;--:~:--,a-aa;;;a'":'=.,.._..,. 

~·;,_''"o~d~-~~~~t~~ ~f.~~~~: !~v~~~e~~ A R E N o V A ç Ã o D A 
E1':;;ºcarta ontem mesmo enviada ao I E S Q U A D R A 
dr . José Gómes Coélho, o interventor F(?I, ON!E.iU, ~A~IDA A QUILHA 
Argemiro de Figueirédo agradeceu as. l DE .:\IAI~ li\~ CO:'\TR. A-TORPE ... _DEl
s. em termos amistosos a sua eficien- RO NOS FST.\r,Ellt.Os IXGJJi,:SES 
te colaboração ao seu Govêmo e á Pa- RIO. 1 1 \. X.1 - O Gabin~te do 
raíba ministro da (<ue-rra mfonnou íl im-

uurn Slll'llss:jo de c,tutlos e 
ordr1h que º"' rt'sponsaveis de
vem rump1·ir, -.;em drlongas, no 
intrres-.p da di,.,,<·iplirn1 e da efi
cit'nria cio .... en iço pt'Jhliro. 

Cn11y(•111 que os chefes de cir
cuns<·ri,·t,es l' cfrpnrtamentos e 
lorh,.._ qne trahalhamos nos 
quadros adndnistralíYOS do Es
tado e do, :'\Iunicipio~ nns capa
citemo...,, por lllna vez, dessa 
enPrgira orienb1\'ào __ 

O RAPTO DO MENOR JA· 
MES CASH 

APE~.\l{ DI•: PAGO O 'RESGATE 
EXIGIDO DE M MIL DOl,ARES. A 
CRI \:\'CA ESTA', AINDA. EM PO 

DER nos RAPTORES 

PRJNCETON tU.A 1 1 1A.N. J 

James Ca~h. menor de 5 anos e fi
lho do casal Cash. continua, amda 
em pocier dos raptore~. enquanto O-i 
seus pais se encontram no auge do 
dese&pêro 

Contigcnte.s da Policia e da Guardtt 
Nacional estão prontos. aguardando 'l. 

autorização do pa1 da criança para 
iniciar as pesquiza:,; nas redondezas 

O resgate exigido de 10 000 ctolares 
foi pago, ':>em que os raptores cum
prissem a promes.,a de restituir a cri
&nca. 

pr<>n<;a ha\'<'1' rrC'rbido a informação 
de ter -,:ido batida, ontem, a quilha do 
~egundo rontra-torpP<leiro f1a "Sérit'-
6", qur e~Lá wndo <:on~truído nos es
ta leiro\ ínglêses. 

Ec;sa nnidatl · rir guerra reeeherá o 
nome de "Jutai··. 

"A Paraíba aplaude com entusiasmo a feliz, oportuna ,i patriótica iniciativa de v. excia,, lançando as bases para 

a fundação da Legião Cívica, Essa organização enquanto significa a força popular da defêsa do regime tem a 

virtude de animar o espírito de unidade nacional, enfraquecido oufróra pelos núcleos partidários de finalidades 

heterogêneas ás vezes tão regionalistas que conifituiam fatores de fragmentação da Pátria", - (Do 

telegrama enviado pelo interventor Argemiro de Figueirêdo ao interventor Amaral Peixôto, bipote• 

cando o apôio da Paraíba á idéia da fundação da Legião Cívica Nacional). 
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REMINISCENCIAS PARECE D E CID IR-SE NO AR A REGISTO 
F. Coutin ho de L. e )loura. 

B AR CELONA. 1 CA UNI AO I - A 
guerra parece clecldir-se no ar. A a
viação governamental estêve, hoje, 
nwn dos seus melho1·es dias, tendo 
conseguido wna grande vitória. sobre 
os inhnigos, abatendo 12 aparêlhos e 

GUERRA E SPA N H Q LA u m 1 ANOS 110m: 

IHVAGM'DO 

,;,n um deste.o;; últimos dias. entre1 
na nossa Catedral um tan.t.o. atraza
d(', pm·a assistir aos Exerciclos Ma.rla
nc,c:; cm honrt1 a Excelsa Rainha dos 
Anjos. quando o revdmo. vigário João 
coutinho, !'.Ubia oo pulpito para. Ia
ier n sua rmpolgante pratica. 

•• Falando-vos ontem, dizia êle. de 
Je511s Cristo e de sua mansidão, man
sidão quP não era covardia. . . (pau-

:1~,;n~r~d~~~~~i~º eo e~~;âepá~~~~t~~i;; 
com1x,~to do~ verdadeiros fiéis, devo
Los da s S. Virgem, que se porta
vam rom grande respeito ocupando 
toda 1 Nnve, mantendo absoluto si
lencio. rnqnanto que, nos corredores 
cio Tenplo crianças irrequietas mu
t1ar~m tonstantemente de lugar, com 
certo ruído e outros mal educados. já 
homens feitos. que entram na Igreja 
per encontrarem a porta aberta. se 
nort-""~m inconveniente e desrespei
to5:rnncnte. conversando e passeando 
como se rstivessem em um cinema de 
fin"1 de rua 

O "igário, rlPpois de ter e~perado 
oue se fizesse absoluto silencio, o que 
n~to conseguio, disse simplesmente -
"Eu não desejo me aborecer no mês 
ele i .. 1a1·ia e não quero perder a cal
ma· porisso deixo de fazer a pratica, 
e r""t.ira-se do pulpito 

E os analgesicos que não sentiram 
e:srn vergastada nas faces. continua
ram indiferentes como se nada. tives
se acontecido. Pobres mal educ*os ! 
E eu flque1 decepcionado por ter per
.:::liao uma ocasião de ouvir a palavra 
fl1rcnte e arrebatadora de um orador 
eo:.,·,wnado 

RC'tlrando-m<' do Templo. no pateo 

perdendo 5 , 

OS ,H 'IOES GOVERNAMENTAIS 
BOJIBARDt:ARAM PALMA DE 

MAIORCA 
BARCELONA, 1 (A UNI AOl - A

viões republicanos realizaram, hoje, 
um "raid .. sôbre Palma. a capital da 
Maim·ca, bombardeando o aeródro
mo local. 

De regresso, os pilotos governamen
tnfs estenderam o "raid '' até o aer6-
dr01no de La Conta. destruindo vá
rios depósitos de ga~olina dos nacio
nalistas 

BO~lBAitDE,\ DOS TODOS OS 
PORTOS !,OVERNISTAS SOBRE O 

'"~fA RE NOSTRUM" 
SALAMANCA. 1 • A UNIAO) - A 

a viação insun-éta sobrevõou. hoje, to
do o litoral do Medlterraneo. bom
bardeando o~ portos e forttricaçõe5 
ern poder do:s governístas. 

OS NACIONALISTAS AVANÇAM 
CONTRA VALENCl l\ 

HENDAYA. 1 fA UNI ÃO) - Um 
comunicado no:c1onallsta Informa que 
as tropas do general Varella avança
ram, hoje, em direção a Valencia nu
ma profundido.de de quatro quilome
tras e estabelecendo uma frente de 15. 

500 MORTOS EM GR.\ NNOLLERS 

BARCF.LONA. 1 <A UNIAO) - Em 
con~equcnri.n de wn "raid ·· dos aviões 
n.acionolistas contra a lt>calidade de 
Graimoll~ns. ao norte. !ôram mortas 
500 pessõa.s, havendo numcio:sos feri
dos. 

OBI.JZES SOBRE MADRID 

rtPpn.ro com um amigo· velho. o major MADRID~ l cA UN!AO> _ ourante 
~~~ilf~oli~~a.Hg~~n:~ ~~~n~~~odae~ o dia de ontem, a artilharia pesada 
ancioso por ver-te•·. 

- Aqui estou em carne e osso. Que 
me queres? 
.- Não sabes. a casa da polvora es

tá desabando. As arvores que nascem 
nas paredes deslocam os blocos e a
me·1çam ruína. 

- Que dizes! ... Vejamos o que se 
po:-te fazer e adeus que lá vem chuva. 

t; !)ismando eu **dizia comigo mes
mo: "que grande desgraça para a 

DR, ALUISIO RAPõSO 
.\ \'Ísa an~ seus clientes que de 

volta do R io de J aneiro e Bue -
nos Aires reassum irá o exerci
cio da clini<'a. n o proxim o dia 
10 de j unho. 

ncc;sa terra o desapa1·ecimento da ca- 1 ---- ----- ---
sJ. da polvora ! A polvora que atual-
men.te. faz correr rios de sangue e de 

I
da ternura e d.o amôr pela sua subli

la.g'!'1mas no mundo: produto quimice me profissáo de docentes? 
maldito Que um frade descobriu: da - Aquela outra pode não ser A. de 

~:~~;!u ~ª~fr~~ão~eo ~!~ e D~:~;~ 1 fe·~~~as d~c~ti~~o ª~!:n~~:. 
1~0~~~0~~ 

Numa renhida batalha aérea sob os céos de Barcelona, 
fôram abatidos 12 aviões franquistas e 5 republicanos 
- Todos os portos governistas do Mediterraneo iôram 

bombardeados pela aviação insurréta 

' iUfoiu·n.·c.ta .. ('t;l.év<· rm gnllldt' al1vleladc 

I 

fõ1·ça$ cnt alücs rcc·1 1pcrarnm Mossa-. 
Jan('ando Cf'ntenns de obuies sobre di- ronl. nas proximMudcs de Roza de Pe-
versos pontos da cidode. nada. 

Os téc:mcos mllilares são de opjnfão No Levnnt<· lr.nun rC'cn.pturaclas as 
que os mc;;urrétos visam destruir as poslçõ<'s dt! Cor~l Blan('o e Aldehu·~la 
bntenas que dc>fendem a cidade. 

OFEK:o,; f \'. \ C O\"FR:\1 .\'1r:,·T1\L ~os 
c o , lUSl('Al)O . ·.\('10, '.\I ,IST,\ ALTOS PIRISf;lls 
SALAMANCA, 1 <A UNIAOl - O ' 

Q. G. jnforma.: '·Frente de Tel'U('I - BAl'C!o:l,ONA. 1 1:'\ UNIAOl - Rc-
No sNór de Mo~querucla as noi--sas tro- inki:uvlo ,mm ofcn~iva gt>nll contra 
pas conqt1lstar~m AdriallPs. Domeno. Trcmp. ns fúr<'as catalfie.s rrcoptu
Pina, .r~iego e a costa l.080. Frente de raram Llavosso1Te, nas imediações de 
Castellón: - Durante râ.pido avan- Sort 

s, Mardoquêo Nácre - T ran.<:-
conc, hoje, o anlversé.rlo natalício do 
no:-:;so amigo, sr. Mardokto Nácre, 
t;ub-gen•nfe da I mprensa Oficial e dri 
··A União'' e conhecido folclorista 
conlcrraneo. 

Por êssc mollvo, deverá o natallcl
nnLe ser multo cumpl'lmcntado pelas 
pr5sôa~ de suru; rPlaçõcs de nmtzadc 

- A sra. Ellclna Vidal de Almelclâ, 
e~-J)Osa do sr. Augusto Gastão de Al
meida, re.sidente nesta cidade. 

- o jovem Massilon Macédo, alu
no do Licêu Paraibano_ 

- O sr. Eugenio Velõso, do alto 
comércio desta praça 

- A i,;enhorlta Maria Isabel Ribei-
1·0. 1'uncionária elo Instit.u Lo ··s. 
José", e filha do sr. Jo~ Ribeiro da 
Costa, já falecido. 

- A SC'nhorlta Júlio Pinto, fJlha 
do sr. Manuel Oliv10 Pinto, residen
te em Boqueirão. 

ro os insurretos conquistaram Los 
Carrn.scnlec;, Cnmpillo. Pinclla. El Fond, 
Mad Tosca e ~1asi:1 de Tarraga. Fren
te de Tremp: - O inimigo desrnca
deou vános ntnques mas fõra repelido 
com 861 l>@ixa:,, Sl'fülo 305 mortos e 
556 prisionr1ros" 

- A sra. C:.umen Gomes Marinho, 

TEl!l'Ef~ J,
1it~rn\ \ t,:~~~18.'\\ ARTI - ;~~1~~~nl~o 5~; ~â~in~rr~~r~ d~a~gi~ 

l 
lo de Cabedêlo. 

-- A meninu !\luria Dalva, filho. do 
_1'EP.UF:I ,. 1 1 A ~NIAOI -- Com .º ~r. custodio de Figueirldo Martins, 

OOVO :lV~lll<'O ~la: JOl'Ç~S dos genenus tinotipisla desta fôlha 
VarC'lln e C:Jt('I••. V:-.IJ.~10, na estratla 1 _ o jovem Tomáz Viana da Costa, 

OS GOVERNA.MENTAIS REC'UP E- ele Al))OCf:Cer a ::i{w:tmto. esta cidade filho do ;-r. Ulis:ses Viana, residente em 
RAM P OSIÇôES PERDIDAS ficou mLem~.1nen~c )tvrr do bomb~rdelo I Serra. .do cu.ité. 

BARCELONA, 1 (A UNIAO) - As da artilha.na lmm1~a. _ o sr. Erasmo Gama Paz, fun-

F ~ p o R T ( ~ ;!~~: '::~::~!:~~:~:~:~:l~;:: L J J 1~d;'.'~·1 ~~':';,;~ª'~~ª~~;,t~u~rã,io 
- Ann,ersaría, h.oJe, o dr. Edes10 

Não haverá jâgo domingo em disputa do Campeonato 
Oficial de Futebol da L. D, P, 

Em vista elo extraordinán~ interes- I cio Centro C1cli~ta da Paraíba ficando 

:il;g~~ 8 d::~~~~~~á~ à1~ e:~l~~l~Oputi; 1 ~;~ºJ;i~~n: ~~~:.1~~Ç~~· ~~icil~1~i~; ~i!~ 

Silva. advogado, residente em Cam
pina Grande. 

- O sr. Antonio de Oliveira Basto!., 
chefe da firma A. Bastos & Cia. desta 
praça. 

- Ocorre, hoje. o anlversãrio natali
cio da menina MariA. Lucia. filha do 
nosso antigo, professor José Batista de 
Mélo, diretor do Df>part:1mento de Es~ 
tatfstica e Publicidade do Estado. Brasil versus Polonia em disputa do I bedélo a João Pessóa 

campeonato Mundial. em Etmsburgo. O percurso ela. grande corrida é o 
a LIGA DESPORTIVA PARAIBANA ;egumte: VIA.JANTES: 
determinou não haver jogo da sua ta- Saída de Cabedêlo, da praça 4 de 
béla oficial, naquêle dia. Outubro. e.strada de Cabedêlo, aveni- Encontra-se, há alguns dias, nesta 

Isso vem ~o!1cor~er para que todos I d~ Juarez Távora. :ua Duque de Ca- capital, 0 sr_ Lourival Guedes P ere1-
os nossos af1x1onaaos dd futeb~l pos- ~ª~· rua padre Me1ra e, no f1_na1. 10 ra, agente do imposto do consumo 
~m a~ornpanhar .as retransmlssoes r~- \Ol\n~ n~ p~rque_ Solor~ ~e Lucena. em s. Luiz do Mar::i.nhão, que aqui 
dto!ôm~as an,mciadas de todas as o- Ja est..10 mscntos vanos corredores vem em visita a pessõas de sua fa ... 
c01:r~nc1as cta. extraordina~·1~ luta do pa1~aibanos._ . _ . 1 milia. 
~rox11no dommgo, no. Alsacia a rea- Nas próximas ed1~oes desta !ol11 -;1. Prefeito João Fonsêca : _ - Acha-se 
hzar-se ás 16 horas I hora da Euro- dare_mos melhores informes sôbre a. nesta cidade, tratando de mterêsses da 
pa). que corresponde ás 13 );oras (ho- co·r.nda d. o dia 1_2. . lsua admi.nistraçáo, o prefeito de CUité, 
ra loca]) Os interessados devem se entender sr. João Venancio da Fonsêca. 

com os srn. InâcJo Vinagre e Venellp~ s. s. esteve em Palacio, conferenci-
C.i\'.\-lrEOX\TO :\H T"SUJ.\ L D E de l\lmcicla, diretores do Centro c:- ando com o. sr. interventor Argemiro 

FUTEBOL chsta da P:i.ra1ba. de Figuell'édo, sóbre interêsses do seu 
municipio. 

E' PCRFF.I T.\MENTE LECAL A SI - -~----------- Sr. Jeremias Vena,icio: - Procc-
TUAÇAO DE NI G I NJIO • dente de Cuíté, encontra-se nesta ca-<'.margurado por ver o fim desgraçado / do-se prla cu)tura e pela organi7.ação 

que deram ao seu invento. empregan- de espirita forte que não se submete 
do-o na destruição de cidades e vidas. nunca, se n:i.o fosse a estatura que a- RIO. 1 <A. N.) - Fnlnt\do aog jor-

Entro na "A União"', vejo a prova presenta eu juraria que era ela pelo nais sôbre a sitnacffeo do jog·ador Nt
da .. Reminiscencias" e. meia noite. sinalzinho entre o~ cilios. ginho. que integra a seleção brasllei-

Li!YIITES INTER
M UNI CIP AIS 

pital, o nosso amigo sr. Jeremias Vc
nancio, alto comerciante e proprletario 
naquêle municipio. 

sati:sf aço as exigencias do estomago - E aquela que vem de braco com ra. m1 disout.i. do <'ampconato mun-
estirando-me depois na cama. ela? - dial de "font-ball ... rm Paris. o sr 

E' a amiga inseparavel. E' a J. p .. Pedro Novais informou que a sua s;
- o· João Domingues! o que é is- a privilegiada em dotes morais e que tuarão é pcrfoitamentr Iev,ai. oois. élc 

to? Onde estamos? nasceu para ser o prototipo das que só foi reglst::icto Quando o "Palp,stra - A propó:..ito ela assinatura rios ac-ôr-
-- Perguntas bem a quem não sa- precisam aprender a sofrer pacien- Itália" de Beio Horizonte concedeu o dos de limites de varlo:s munkipio:s do 

be Achava-me no Hotel Glôbo, de temente as duras contigencias da. vi - passe interior. o !nte-rvcntor Argemiro de 
onde um furacão atTP.batou-me. tra- da, por cu.ia chama ela adeja sem F1gueirêdo rccC'beu os seguintes co-
zendo.me aos tr?.mbo1hões pelos al'es crestar as azas como a maripoza ro- \ FF.nrn \ C '\O JTALl \N.\ V'\I .\ - 1 m111ücactos: 
J):3'"\ me deixar aqui n~te diserto on- dopiante PrtE~E. 'T \I-t UI\I PROTESTO ( Pilõcs. ~,~ - Comunico a vo!-sl:"nci:1 
de sC' se vêm fantasma.s! - E vem. a tropa toda. Vê Já a n que af,sinf'1 o acôrdo d<> lhmtes com 

.E que sombras são aquelas que R., á L G., e A. e., a A. c. L .. a PARJS. 1 1 A N I Anunci:.l-s~ Bananeiras. Areia e Guarabira. Cor-
;.:c vem aproximando de nós? e. M .. a o. A. e as outras que não re- QUP a Ff!der,wão Itali:'lna ct<' "Foo'.- dhis saudações. - l;-rancisco Rufo. 

Espit1tos. talvez. e eleitos por se- conhece. por distantes. Ball" F•sol\'"'\1 p1·ote!.tnr junto ti. prefeito df' Serraria " 

ontem, á tarde, s. s. esteve no Pa
lácio da Redenção, em visita de cum ... 
primento ao sr. Interventor Federal. 

Prefeito Joaquim Matos: - Esteve 
jurante alguns d.las nesta capital, re
tornando ontem, para Cajazelras, o 
nosso a.migo sr. Joaquim Matos, ope
roso prefel to daquela edilidade 

S. s., que aqui se <'ncontrava no tra
to de assuntos de interesse do seu mu
nicipio. esteve no Palãelo da Redenção, 
.:i. fim de se despedir do Chefe do Go
vêrno 

rem dia{::mos e radiantes tambem - Que belo! E que querem el:is e "FIFA·· con~ra a presença do .imw.- ~1c:..~f. 31 - Comunic0_ a v. excia. que 
- E vem corno de viagem com a- para onde vão? dor Fo11tA.ni. ~li"unhado rlP Niginho, as~me1 o acôrclo de lhrntes municipais NQTJCJARJQ 

quel.1~ maUnhas de mão. - Vão tomar pasngem no lrem do pertcnc<•nte ft cquipC" brrisileira com o prefeito de E"oledade. E:stou pro-
- Que bagagem trarão elas ali idealismo com destino ao país das O pr,1Lesto lri::(>:i-sc "ln que Nigi- viclc,nciaudo a conclus:1o de toc\o o scr-

dentro? mo.ravilhns de seus sonhos. para crear nho. qve é de ol"ig:em i 1nlirina. jogou viro a fim ele rpmc-ter os documentos. TELEGR1\.NIAS RETIDOS 
- Livrei.. naturalmente, por tra- urna cousa nova qualquer paxa a em 193·1. na 0ouine do ··clube L:í:Zie" R".speito.sas sauda\õcs. - Au ton io Xa-

tar-se de quem são aual. em oito dias de discussão, ain- de Rom~. partinC!o para a América J. vier, prefr.ito. Há na Repartição Geral dos Correios 
- E já reconheceste se não são da não acertaram o nome ! fim ~e .,~gar no Brasll, sem a devida Ar~1\ 3.1 - !.~nho o prazer de. co- e Telegrafas despachos retidos para : 

mesmo fantasmas? aulonznrao mumca .. a vos . ...,.n~t.i. que as~lnei ª~ Sargento Peixôt.o Quartel de Polícia· 
. - Não são fantasmas, pois não se - Dormes e eu vélo . Cíl!.O o nrolcsfo tcnlrn. funchm1Pnto. cônv~nç?es de lhm.tes com todos .os Aristides Vilar. João Machado, 235'. 

trata de mortos. são espirltos de mu- - Bravos! Lá vem Castro Alves... Nig-inho não poderá tomar parte no<; 1 mumc1p1os vizinho~. dentro da -maior I Chagas M::i.rtins Pnlácio do Govên10· 
lhercs ou mulheres em esplrito. o que - Qual Castro Alve.s. não reconhe- Jogos ~~~1;~:~di~~•~h~te~:~\~~íls saudaçoes. - ~urina Siheira,' cn:doso Vieira, 274; 
fu~is~1esmo São as nossas intelec- ceste ainda o P . B. \"OLFI UOL 

I 

Caiçâra, 30 _ Comumco_ n v. e:-ccia_ 
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."ma Cabral, Barao da PaSlingem, 

- Sim! O P. B. indormido pela . que a nl ô fl ct d 1 · 
- Com franqueza, não acredito no I r t • bem rezulat': ·· r::C'ntro Estudantal ri'> VPrsos terri!l'tnos rom os mu111nplos de 
Não as reconhecestes ainda? conservação da tradição; enquanto. TO'rm.rt/;; r.lomu.1go. p1·óx1mo um .101:0 e >a. e. rn.uir o acor ? . os ( 1-. 

que vejo ~::01c:~~r~~iadv~ceJa s~ls~i~r:~emnz:~ C~tl'ldO ria Pn1-rtibp,·· contra "R!o Ne- Araruna., Banonc2r~s e Mainnn/.!Uapc 
- São as donze_las que não se preo- rem que a nossa preciosa joia. aquele gro"' N:ío SC' digo o11e os cstud~ntes Respeitosas so.ud~çaes. - f-'raucisco LOTERIA FEDERAL 

eur.am com matrimonio e vão dando cofre antigo. onde se guardava carl- Jevflm n cPrtt'-~1. da vjtórin. ten<lo f'tr Co:sta. prefeito. 
o !orn da terra natru em busca da re- nhosamenle O sagrado produto Qtlimi - Yistn qllt> o timP rio "Rio Negro .. P.5.0 _________ _ 
g!ao de se11:5 so~hqs, o pais das. ma. ra- , co de noss.a SC'gurança, a co.sa da pol- con•e com rt"nOm'ldO~ volf>ibolt!.tlcrn: -----
vtlhas que idealizam vara, periclita!... como o f;/>11 ll"nl nrtver ... Rrio Temos ~e;-

- Donzelas todas não, pois agora - E tú., querido amigo Adalberto. si.<:.tirlo. m~smo este .ino. ntg11mri ... Slll'- Prefiitura de Alagôa Nova 
resmo ~econheço a que vem na !ren- onde estas que não me ouves pnra !~~;'~~ron'bs~~~~~~IO! ~~rii~~:n~l: <\~din~ 
d~ad:~aª~.~~lla~ttor~~~re\~~to ªili!~~ fi~)~~t ~i-~: e~~ i~ru:edj

5
~~n~l~:~ rafbr-" .r o foworHn dn mnnhn. pois ~omimic·~ndo ao mt~rve_nlor Arge -

tatura me desconcerta porque a co- P<lnha de :salvoçáo ! Tú. Que f'.s O ex- e PO'iSmdor ele um liml' <lcv&ros res- ~~
1
;~~osdecl:1~~l~~

1~;~~ãoº á~Jc1~:t~~c1~·~~~ 
nheco b::~xfnhn - . pcente> maxlmo de nossas letras juri- J)f'Ü~tvc: ,, . . . pt'iblic-o de Alagóa Nova. o prefeito 

- .E nao sabes que o e:sp1rlto t dftas, mo,·e-te n salvar o santo pa- 1 0 ~ s' u.~ <_mt_:-tc\0.1/'s Gemval. Eu~ta- Benedito Barbosa transmiliu a 8 ~~1i~\~1;orções de sua beleza moral e trimonio de nossn terra!. . . ~i~i~ci; Pet1omo S<"\O o,5 n1ell1orcs da excia. o seguinte ~e legrama: 

Neste caso é mesmo A M E um .. misu doloroso" de uma ga- O (JU'ldro do "Rlo NPr;ro·· joga sem - g;~;~g~! ~?;~ei}ê~ ~t~;:~1t~~~~·~ 
E aquela tão parecida com S ta com b::i.rulho no telhado me des- pre com muito c1.nimo. - T<'nho a satisfação de com unicar a 

~ fio f~nJaziada 'jt s··Meiguice... ('(' perta C O R RJ O \ OE C.l f' l C LET.\. DE C,\ - v. exria que iniciei a construcão do 1 
s a as com ., irmãs gemeas Eu e~ta"~l sonhando F.F P l LO \ .JOi\ O-PE.SS ô \ matadouro pllblico desta vila. _ Res

peitcso.s sauctaçõe:s. - Dcncdlto Bar
bosa. prC'feito .. E ... tr,·c rc 1m1th onl,·m, a clfrrtori.J 

ExLração cm l de junho de 1938 

4903 - Rio 
9320 - Rio ... 

28238 - Rio Orande . 
25 131 - Rio . . 
3382 - São Pnulo 

200: 000$000 
20 :000$000 
10: 000$000 
5: 000$000 
3 :000$000 

LOTERIA D O ESTADO DA PARA1BA 

Extração em 31 de maio de 1938 

2632 
14094 
15109 
15548 
18806 

30 :000$000 
3: 000$000 
2 :000$000 
1 :000$000 
1 :000$000 

CARROS E CAMINHDES USADOS •+-H++tt++++H+t+++++++++~ I~'"-"========================~ 

Í i 
DR, J, CLEM ENTINO 

ea 
F O 111 
eptima, 

t dt 11h11 
condiçie1 e a 

•ar e a 1 
preçOI modico, 

FORD 
IUA MACIEL PINHEIRO, 38 ..... ...... 

-- -

Dr. Newton Lacerda JUNIOR 
. Ex-lntcrno. por l'onc1m,o, cto Ho .... pHal Osva ldo Cruz - Ex-interno da 

ESP ECJ.\LJ~·--;;;-- UOENC \S Clinlca de Dor nçais lntectuosas e '.I'roplcats da F aculctp cte do Recue. 

lc~~,:11~.u:~::~t~:~1;:·11::.1 ~1~~~f o~ii~•Í{i:~~~~;~i;6:~~f~~~q;~:{~º~~~~. 
e noturna5 com ho1·a marrada. 

Tratamento por o. 'DAS ULTRA (Altos da Galeria Nobre>. 
CURTAS nos casos Indicados. DAS 14 A'S 17, DIARIAMENTE • 

- Tctetone 
1
·
204 

- Residencia : - 7 DE SETEMBRO, 221 
lllllllllll++tlll!llll++t+ ~:=======================~ 
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A UNIÃO - Quinla-íeiru, 2 de jw1ho de 1938 3 ' 

o· ou E DEVEMOS sABER 1 TELEGRAM,4s oE soi1n.4RIE-
soeRE o LEITE DADE AO CHEFE NACIONAL 

Contlnuam0s. hoje•, a publlraçáo das onça, entusiasmo, heroismo dt.:fésn 

Estando em fóco êst.e interessante 
assunto com a tubercullnização do 
gado leiteiro dos municlpios df' João 
Pcssôa e Santa Rita. lev.i.da a efeito 
por iniciativa da Prefeitura desta ca
pital. venho mP referir. novamente, 
pelas colunas da A UNIAO sõbre o 
lcit(•. precioso alimento. que deve ser 
melhor corohecido e cuidado pelos pro
cllltOl'es e consumidores. Comecemos 
nela sua composição, dcns1dade, alte
ração. etc 

Duclaux distingue no leitr trés es. 
pecies de elementos em suspensão: 
s-lobulos g•)rdos. granulações fosfáticas 
e caseina 

A densidade do leite é um pouco su
perior a da agua, oscilando entre 
1.029 a 1.033 em casos normais 

As subsl a netas de que é <'onstituido 
o leite são· mnterias albuminotdes. 
materia gorda. assucar e sáis. 

A cnseino. é a substancia albutninoi
cie mais importante do leite; existe 110 
estaclo soluvel na proporção de 1

1
6 e 

no estado insoluvel !'la proporção de 
5 6. A sua compos!çfio é quasi idêntica 
á da nllnunlna. diferindo apenas em 
que a cascinn é um pouco mais rica 
C'l11 enxófre; é const,ituida. pelos seguin
tes elementos principais: carbõno. hi
drogênio. azôto. enxõfre e oxigênio. 

A materia gorda do leite apresen
ta-se sob a fórma de pequeninos glo
bulos. cuja. percentagem varia entre 2 
a 6 por i;ento. confónne a raça, o re
gime e alimentação. 

O açucar ou melhor a lactose e um 
hidrá.to d~ carbôno dissolvido que se 
e,ncontra no leite: é um corpo com
plexo podendo-se desdobrar em ga
lactose e em ~licóse; existe no leite 
na propor~ao de 4 a 5 por cento. A 
lactose transforma-se !acllmente em 
ãcido lático, devido a vários micro
organü,mos, entre os quais o "bacte
rium htcti,'3 acidi •·. que é o principal. 

O leite contém aproxin;1;damente 
0.4 a 0.8 de sáis minerais, tais como 
fosfáto de cálcio, de .!:iôdio. de magne
sio, de ferro; cloruréto de sódio, de 
potassio; i;arbonatos, lactatos e sasei
natos de sódio: sulfát.o e silicaLo de 
poLassio e nuorêto ele cálcio. 

Além das substancias citadas. ainda 
se encontram as diastases que são 
muito importantes pelo papel que de
sempenham na dtgestibi11dade do leí
te: substituem o que o organismo ha
via de elaborar. Convém. por conse
gWnte. aos animais novos em que as 
diastases são ainda insuficientes e aos 
de idade a vnnçada em que a falla de 

di~:ª!~tk~re{;~~eªratm~~a d~~fÍ~~~· as 
diastases. razão porque o leite crú é 
mais nutritivo e ele facil digestão. 
quando o animal produtor é sadio. o 
aquecimento prolongado dificulta re
almente a digestão no.s organismos 
novos e fracos. 

O coJôstro é um liquido segl'egad.o 
um pouco antrs e imediatamente de
pois da parturição. Distingue-se do 
leite pela. sua composição química, pro
priedades e por fermentos figw·ados 
que contêrn. E' li!?eiramente ácido. de 
cór amaréla mais ou menos pálida 
E' devido aos s:'.l.is que o colôstro tem 
as propriedades laxatil'as tão impor
tantes para livrar o recemnascido do 
merônio Acumulo.do durante a vida 
intra-uterina; é nutrltivo e de facil 
digestibiliciacle. E' viscóso. devido ao 
amoníaco que contém. de cheiro ca
racterístico. de sabór salgado e tem 
a propriedade de coagular peJo calôr. 

A gordura do leite. segundo nos djz 
a Biologia. é um produto de transfor
ma('ão do protoplásma e da alimenta
ção, principalmente azotada. 

A caseina é o resultado de uma ela
boração epitelial. A lactose é formada 
á custa da glicós~ no sangue e pro
duzida em excei"iso no figado. Os sáis 
passam distintrnnente do sangue para 
o leite. depois de uma escolha pela 
m~ma 

Segundo Ruhin. o colôstro provém 
dos globulos branl'os do sangue que 
sofreram deCl,.'nNC'scencia gortlurosa. 

A composicáo do leite é muito va
riavel e depende dos seguintes fató
res; raça. idade elo animal, período de 
lactação. gestarüo. clima, regime. ali
mentação. J?in?.stica fu:,cional. traba
lho. influências patológicas, medica
mentos. etc 

naça - A qualidade e ouantidade do 
leite. como sabemos, muito dependem 
da ntC'a 

A Holandé'-~ e a Flamenga, por 
exemplo, produzem leite rico em casei
na e em maior quantidade. enquanto 
que l'l Gu<'rnesey e a Jersey produzem 
menos leit'e, po:-ém rico em gordura 

A individualidade também muito in
fllle. tanto assim é. que vemos ani
mais da mesma raça produzirem leite 
mais abur,dnntc. menos ou mais rico 
cm gordura. ca~!'ina. rtc 

A. idade da voc·a npre::,enta igualmen
te influência. na quantidade do leite; 
elos 6 a 8 anos, a produção é geral
mente menor 

~~11;és diz que ·•o leite fornecido por 

ORDEM DOS ADVOGADOS 
DO BRASIL 

Secção do Estado da 
Paraíba 

O pret:iidente do Consêlho da Ordem 
dos Advogados. na Secção dêst.e Esta
do, encarece o comparecimento de 
todos os Consêlheiros á reunião de 
hoje, ás 19 e mela horas no local do 
costume 

CARLOS Bi:LO 

vaca de 3. 4 e até 5 anos é rico de 
uma ma.teria g1·~xa amaréla, um pou
co oleosa. m11tto Rromática, que se 
lsola ramctamcnte e rorma um crême, 
dando depois de urna clesna.tação di
fkil uma pequenf\ quantidndP ele man
telgn Of\t;t.ante fina; na idade de 6. 7 
8 e 9 anos, esta ultimn sub~tancia é 
menos abunclante. porém um outro 
glicerktío. menos a romá Llco que o pre
cedente. torno-se predominante .. 

O leite dos pl'imetros dias é muito 
dtrerente do leite que mais tarde apa
rece. é o C'olôo;:tl'o, .lá referido 

O leite normal ao principio é mais 
rico em ácido fosfórico. materia gor
da e lactose 

Em regra não f' t;enão a pnrtir elo 
quinto dia depois do parto que o "lei
te de vaca pôde ser entregue ao c:on
t:,umo. quando a secrecão não apresen
ta Cfll'artê,·es anormais 

NOTAS POLICIA:IS 

expressivas mcn.,;~r;en~ telegráfica::; integridade Nação • Snudaçõc-s. -
l'!llf'. ele todos o:-. pol1tos do Estado João Tirso, diretor; Anésla Camarão, 
têm sido ,~nvladas no presidente Ge- Jacf Cavalcnnti. Angela Torres e Mar
t\llio Var~ns. por motivo cio nefando garlda Costa, professoras 
atentado h1tt.·n,,Jlsta r1e que foi vf- C?.içára, 20 - Corpo tlii-cente e do-
tima o eminente Chefe Nl'ldonal: cente da Escola do Brag:1 c·onr:,ratu-

Prlncrso. 20 - Os cornos rlocente e lam-se com v. exc1a por ter sido de
d1scente (o Grupo Escolar '"Gama e belado movimento intcgrali<;.{a, dia 11 
Mélo'· ctt':.t;:l cidade congratulam-se vi- correnle mês. - Saudações Jo
tor1a últimos acontecimentos e apre- sefa Fe:·nandes, professora 
~<'nta nµolo integral a vo.ssencia emt- Alagôa Nova, 20 - Aluno~ Esrola 
11e11te Chefe dn Nação e timoneiro Noturna sexo feminino AlagóA Nova 
seguro cuja bravura civlc.t e patrio- c_>xpi1n1<'m vossênC'la adiniracfw geRto 
tismo lnvulgar vem .!.alvando a Patria bravura debelando movimento extrc
c encaminhando-a para um destino mista 
de perfeição e grandeza - Respeito- Alagóa Nova 20 - Ptole!:isor:, E~co
"-M Sllttdações Francisca Viana da la Notw·na .sexo feminino Alagôa No
Cunha, Josefa Pcrrira da Rocha. Ma- ~a cumprimenta vosséncia grande vi
ria Pereira de Araújo Maria de rória ordem pública Cordiais sau
Lourdes Góis. Izabel Sitonio e Maria dações - Cclita Pereira Gondim 
Duarte Cavalcant.i Alagõa Nova. 20 - O corpo chtiCtm-

Xa,·ier, Manuel Ldt<· Ananias Lira 
fC"o!ilo Amonm. /1.ntonio Lira, Te
nente José Miguel. Manuel Pire~. José 
Pr·rlrosa Gabriel Rodrigues. l\1arc.oltuo 
Guede!- Xa\·ic!l'. Henrique Antonio, Jo
sé Gabriel. Joaquim Alvf'1 ela Cosi a 
José Inácio. Antonio Nunes. Aier La
cerda, Assis Bomfim. Antonio Lulu, 
Possidonio Alves. Vig:olvino Catin
gueira. José Costu. Severino Vieira, 
José Rodas. Aparício Rêgo. Vcri~imo 
Guedes. Teodoro Nunes. Jos? G ucdes, 
José Guedes da Stiva. José Vieira. 
Carlos Cunha. Cicero Aurelio. St•,·eri
no Vicente, Chrndino Alves. João Pe
reira Lima, Antonio Ft·a~oso. Cassi
miro Lustosa. Severino Pio de Amo
rim. Manuel Lustosa José Lusto!-o 
Antonio Novo. Joaquim Soares. Ba
tista Alves João Bi.dnl10. Nt:lson Xa
vier. Antonio Nunes da Costa. Josf' 
Alves de Canalha, Avelino Alves e 
João Romano Moreno. 20 - Corpos docente ~ dis- t.e ela E"'cola de S Tom<' de Alagóa 

cente Grupo Escolar '_'Celso c11:ne·• 1 Nov;i <1ongratula-se com v _ excia -----
congra~ulam-se v?s.scnc1a pelo tr1un-1 modo intrepido to. i surocrido. movi- V f D A 
ro presidente Getuho V;irgas. - Sau- me!1to integralista 

da~?:~c6~20E=·~,i~; .. :~~ºdadi;:~:;~~ pr~)!;,~~ ~~v'h~~,;;- ~; ~u·~~~~: ~~ R A D I o F ô N I ç A 
rudimentar de Nova Olinda ~ seus a- Alagôa Nova. e verc!adelro patriota 
lunos apresentam a vossenc1a par.·,- cumprimento ,. excía pela vitória P. R. 1-4 RADIO TABAJAltA UA 

· bens pela vitoria alcançada repressão contra inimigos da Nação_ - Fran- PARAtBA 

INSTITUTO DE IOENTIFICA('ÃO E 1 ~ºo1:tiD pr;se:cc:~e:deª~:~i~a~ S~~~~~ ci~~ai~sé N:i;,l"ig~Oes - Apresento o~ 
MED ICO-LEGAL ções. - Scverina Almeida. meus i:;inceros parabens pelo modo he-

Programa para hoj<': 

CARTEIRA DE IDENTIDADE 

O Instituto cte Identificação e Me
clico-legal expediu. ontem. carteiras de 
identidade â.~ seguintes pessôas · 

Denpson Balista Pereira. José Soa
res de Sousa. Severino Correia de A
raújo Gabriel Arcanjo de Araújo. An
tonio Figueirédo Lima. José Bezerra 
Sousa. Mada Dolõres F. Rocha. Admar 
Lucena 

EXAMES PERICIAIS 

Fôram snbmetidas a exames periciais 
as seguintes pessõas: Vicente Pereira 
da Costa, Maria Belizaria Moreira, 
João Severino. João Miguel Barbosa. 
Manuel Soares. Maria Alexina e 
o me,nor José Cabral. 

FIQUE RICO ! a LOTERIA FEDE· 
RAL oferece oportunidade em 22 de 
junho, com a extração de São João 

2.000 :000$000 

Piancó. 20 - E:<._ultante vitoria o- roico com que se manteve ,. _ excia 11.00 - Programa cio ahnóço 
btida eminente Chefe Na.clonai últi- slúocando movimento mtegralista. - Gravações populare~ o!f'rerida·, ~lo 
mo atentnclo inimigos nosso querido RespeitosAs saudações Mari11. Dai- Cine "São Pedro" a cn.sa dns grand~.i 
Brasil apresento vosscncia efusivas va de Luna. professora cl;1 E~co-la Ru- remane~ da tt!la 
saudações. - Ana Cavalcnnti Queira- dimentar de Ribeiro. 

1

12,00 - Jornal matutino Nottcia
ga e alunos Escola Feminina Curema. Alarrõa ~ova, 20 - Os _ah._mos da E~- rio e in!orma_çôes tl'le:;.rn11c,1.':, do pa15 

Serra da Ralz. 20 - As professoras cola Rudunentar de Ribeiro. Alagoa e do estrangeiro 
de Sf"rra da Raiz têm a subido. honra Nova, vivamente regosi)ados com a 12.15 - ProssC'gUP o pro:;nuna do al
felicitar-vos pela vitoria alcançada vitória obtida pPlo desmoronamento moço - Gran:r;õc: popular~ ofereo~ 
dia 11 do corrente_ - AnlOnia Nunes. movimento integralista apresentam 'j35 pelo Cine "Sêo Pedro"' a ca:--a do~ 
Diva Lira de Carvalho e Josefa He- con~ratulacõt:s a v. excia .,randes romance da têla 
lena de Queiroz Alagôa, Nova. 20 - Apresento con- 18,00 - Prt:>gr~ma pan o jantar -

Belém de Caiçára. 20 - Corpos elo- gratulaçóes pelo modo brilhante com Gra,açôe~ <.:eleciom1.da.., 
cente e discente E~cola Elementar que v. excia sufocou i?Jtentona inte- i Locutâr Kenard Galv:.i.o 1 

Mista congratulam-se vossencia vi- gralistn. - Adelia Moura. professora 19.00 - · Musica variada Orlando 
Leria 'Estado Novo contra assaltante~ em Malinhas. Vasconcélos 
integralistas. - Saudações atencio- Alagôa Nova. 20 -· Alunos Escola 19,15 - Mrn,ica popula~· 
sas. _ Juçlite cantalice. Dulcelina Matinhas apresentam felicitações pelo Almeida {' Geraldo Medem)., 
Leal. professoras. gesto invicto. com qu~ v ex.eia. en- 1~?º - Mustcn~ exotica - Trio To.-

Logradouro, Caiçára. 20 _ corpos frentou mov1~nento 1~~egrailsta rcs- .

1 

baJal~ _ . . .. 
discente ,. docente escola Logradouro tam·~ndo assun a felicidade querido .19,4iJ ~~1ca popular_ b1 a~1lcu a -
congratulam-se vosscncla vitoria al- BrasiL. . Pau~o Ah cs e bnndolnusta Antonio 
cançada dia 11 vigente mês. _ sau- Al3:goa No,a. ?º ~ Apresen~o a v 1 \!~tias. ~ . _ , 
dações. _ Geralda Torres cto Ama- e:(Cla ~espeitosos cumprnnen_ros 

1 
20:~º - Rd1<lllvro1i,;sao da Hora do 

ral e Noêmia de Albuquerque, pro- tr1w~fo eminente Chefe_ - .Enedma , Brasil. . 
fessoras Araujo. profesora de Cambuca . 1 . 21.00 Mus.1ca~ di' open.•t.J -. Or-

Nehe de 

Caiçára 20 _ Corpos docente e dis- Alagôa Nova. 20 - O corpo d1sce~1te cncstra de. «ala_o .:.oh a. regenc1a dfJ 
e mais 4 027 premios menores cente Gr~Po Escolar "João Soares'' d" Escola de Camhucá cieste _muruci- t m~eMro OlC'gano de L~mn Fl'f'Jre 

congratulam-se v _ excia. pela confi- pio congratula-se com v _ excia pela 1 .. l.15 - Jorrwl Off1c1al 
--------------------------- vitória legalidade 21..20_ -- Velho album de_ musicas 

MARCADO PARA SEGUNDA.FEIRA O _T.eixelra .. 20 ~ co·n.firmando. t•J•· j t\~:.i'i:!:~,s N-;i,0;,ª~':1rn~;118~~u t.~;ª 
in~ma bcnemc1_lto Intc1_vento1 A1.,.e- soa Nô Monteiro f' Milton Dantas 
nuro de Figueiredo hipoteco a \ - e:-:c1~ 22.00 Jornal ralado ela p R I _ 4 

INl'CIO DE JULGAMENTO DOS IN ;~f.g:~;~ p~ :~~~flil.~~=s.;~;fi~ :nl;:~: M':5~;~;:1~~!,~fals c,d:d: :~r~ 
• Xavier. p1cfeito mJorma 

Teixeira. 20 - Funcionários Pre- '.'.:!2.30 - Bôa noitt• 

1 

feit.ura munScipi.o regosiJadot; i-;utoca- 1 Locutór J Acilinol 

T E G R A l l S T A S 
Costa Net-0, Juiz do T!'ibu.nal de Segu- cão m.tent.ona mtegralista ~eliclta1_n _____ _ ___ ~ 

. ~1~:~r~1~a a;:~~·i: J~~~:;:.·~t\rc::i'? 1 ~'::~!~.·~~~é Ca~~~~~çõ:an~I AJ;;;~:.~ Agência dos Correios 
1 

rança Nacional, estt:ve no Monroe, v. excia hipotecando irrestrita sol!- A 

CISCO Campos. Pedro Lacet, José Nunes. Sebastião do Varadouro 
Será julgado, em primeiro 
lugar, o major Soares San· 
tos - O ex-chancelêr Saa· 
vedra Lamas congratula-se 

com o Chefe Nacional 
SEGUNDA-FEIRA, PRôXIMA, TERA 

INICIO O JULGAMENTO 

RIO 1 1 A UNIA0l - Acaba de ser 
marcado para a próxima segunda-fei
ra. o início do julganlC'nto dos integra
listas, comparecl'ndo, em primeiro lu
gar. pemnte o Tribunal de Segurança, 
o ma,1or Soares Santos 

Guedes Sobrinho, Bernardino Al\·es. Passou. ontem. 0 28 ani\"ersâtio da 
José Pedro. Olegario Alves. Jos".' Gue- mstJlnçáo da Agenda do~ Coneio:,, 
rtes. Aprigio Terto. José Catíngueira e.a cidade b,.ix..i 

A~~iE:.NgifsºI~T~~i~t?s!f":sMAR- Man~el Trindade ,e (?zori~ Gabriel L-oralizac.a 11,, zont1 n·nlral cio co-

pú!fi~~e;r;~i!~i~;- ~~1i~~~!~n~s- ~~
1::·;- 1 ~:.;~~;l~-m~~;~. •:ué/~\e~fJ~

1c::<'ê~~~~·i1~~~~ 
NITEROI. 1 1A UNIAO> - Foi tra

zido para esta cidade o ··Ferro de mar
car" apreendido em Barra do Piraí, e 
que se der,tinava a ferrar os adversá
rios do sigma. 

f!10t1vo sufocaça? mtentona_ mtr2.ra- flf' o ~eu 1Mtu1ai moviml·nto exi~l.' um 1 
hc;ta. - Saudaçoes - Josr Bent~ de repart.i610 com t;1I 1i1 1a!ilt' Jt• 

i1g~~ªt
1!· R!::~~fi;~~- r:s~~~~.:

1 .A~~~\~~: ~gZ1\~i~-~fo ~~t~::;.~;g~i~,<~ ~\\}~~·~~:,\'~ ;: 
Cleo.nice Trigueiro. Al~ídc L1r.a Eh~a João Leopoldino 11a &i,l\,1 Plón"'s. ~1 -
Xavier. Maria Augusta. Francisca. L1- tigo funcimuüio dos Correios e Te-le
ra. Ana Guedes. Minernna . Bnt1sta. grafos. U';;1balhundo amdA.. ali. clt' d{' 
Guilhermina Fa~sUno .. Anaha .. Lira 3 sua rundncüo. C'omo ajuda me o -;1 

O EX-CHANCELER SAAVEDRA LA· Maria elas Grnça.') e _Julla _Bntist,l Antonic Oscat de• Gama e Mélo. 
MAS CONGRATULA-SE COM O Teixeira. 20 - Smatonos rt>pre-
PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS sentando todas as clnsses município FIQrr: IUC'O ! 350~000 habilitam \'. 

felicitam v. excia _ encrgica repressão s. ao grande PL'emio dt SAO ,10:\.0 

o!l~~~ 1v~tg~N1~~~e;-u~ap~:1~f:i~: ~~!~~~~~ªsol::~r::~~;~ -11~~â~~~~ 2.000 :000$000 
ex-chanceler argentino. sr. Saavedra 1- Celso Xavier. Agostm~o Nuiv•s. ... 

O CORONEL COSTA NETO CONFE- Lam. as. con~ratulando-se pela debela- Alcides Leite. Anto .. nio Juc;.tmo. Ac/1\1- f N TE N s If l(A SE 
RENCIOU COM o MINISTRO ção do movuncnt.o extremista da ma- to Xavier. Sevet1no Lopes, Moac1r -
DA JUSTIÇA drugada de 11 de maio, e por haver s. Cunha, APtonio Mach:ido. Feltzardo 

RIO. 1 cA UNIAO) - o coronel ~~!~1.ab:~~pado, iJé;jO, do assalto ao :~~:tc~:110. ~~~~erLc~~~ru~~im\~t~i~ 1 A CULTURA DO TRIGO 

O COMANDO CHINÊS ADMITE A PERDA 
CAMENTO FERROVIÁRIO DE LUNG-HAI 

TR N Dentro de três anos , a pro-
DO EN O - dução nacional abastecerá 

os JAPONtsES 
MIGAS 

EXTERMINARAM 
AD NORTE DE 

5 DIVISÕES 
NAN·FENG 

INI· 

to Ht:~~<n~~1/,c~1l~is U~~i~i~.l1~e~~; 1 }~~ ~~áevÍ?v~ª;~Ôo ~;é~~~isóe~~~~~~io~ 
perda do e.ntroncamenlo ferroviáno I sos sôber ter.ritório 11ip_ônico. 
de Lung-Hai. Alguns me-ios acred1~am que seJ~m 

de nacionahdndc sovletica os avices 
AS TROP \ S NJPON JCAS ATR A- que, na noite de 30 de maio próximo 

VESSAM O R IO AM AR E'LO flndo, sobrevôaram a região oeste do 
HAN-KOW, l IA UNIAOl - 5 di·, arquipélago 

visões elo exércilo japonês atravessa-
ram o Rio Amarélo. ao norte de Nan- PARTE DA ESQUADRA NIPôNICA 
Feng. sendo exterminadas 5 divisões SUBIU o YAN·TSÊ-KIANG 
chinésos que defendi(\m aquélas ime
diações. CHANGAI, 1 ,A UNIAO> - Uma 

Divisão da rsquadra nipónica. .subiu, 
ontem. o Rio Yang-Tsé-Ktang cm di
reção a Han-Kow, n nma capital da 

bardeios aereos contra CClntão pros
~eguirão até o fim. não ~e .rPsponsob1-
1izando o go,·êrno pelas ,·idas da PO· 
pulação civil daquel::i cidade. 

40 MIL JAPONESES PRONTOS PARA 
ATACAR HAN-KOW 
CHANGA[, l 1A UNJAOi - 40 mil 

soldado5 japonéscs estão agua1:dando o 
sinal da hora exflta, a fim de miciar o 
ataque contra a cidade de Han-Kow, 
atual séde do govêrno central chef19d<J 
pelo marechal Cllian-Kai-Chek. 

1 MILHAO E 500 MIL CHINESES 
CERCADOS 
CHANG AI, 1 i A UNI AO) i - A':', 

tropa"' japonésas, constituídas de uu
merosas divisões distribuidas nos seto
re~; de Kai-Feng e Cheng-Chow, csti'io 
cercando o exército chinês que corn
bate naquelas írentcs com um efeti\'o 
de I . 500 . 000 homens 1 400 MORTOS E 2 llO FERIDOS EM 

CONSEQUENCIA DOS BOMBAR· 
DEIOS AEREOS DE CANTÃO 
HAN-KOW, 1 IA UNJA01 - Eleva-

se a 1.400 morto~ e 2.110 feridos. os 
vitimns dos "ro.ids" dos aviões nipôni
cos contra Cantão, que estli parcial
mente destrulda. 

Sabe-se que as belonaves Japonésas, CHINA 
China Central. . Iº GENERAL UMEZU VAI PAªA A 

em estreita colaboração com as forças TóQUIO, t rA UNIA01 - O gene-
de terra, vai tentar um de~embarque ral Yo: hijiro Umezu, vic('~ministro d;1 
naquela cidade. GueITa, acaba de sPr dc . .,ig":lado para 
PROSSEGUIRA O OS BOMBARDEIOS I assumir um po:,to de comando no ex-

O VOO DE AVIOES MISTERIOSOS 
SOBRE TERRITóRIO NIP ONI CO 

TóGUIO. l 'A UNIAO• - o sovér• 

DE CANTAO ército japonês em operações de guerra 
na Chína 

TóQUIO, 1 1.A UNIA01 -- Um pór- Para o seu cargo foi nomeado o IP. 
ta-voz 0fl~iol ;immciot1 r,ur- O,S bom .. nente-;cnr:rí!l Ll<'utr:cn Cll:J Tob 

50', das necessidades do 
consumo 

RIO. 1 1A N) o SI Gastão Fa
ria. diretor elo Fonwnt.o dn Proclu
(ão Veget<1l. depois dC' percorrC'r ns 
coloniao;; A.grícola.., do sul. obsenando 

produção do tngo, c:hrgou. ontC!tH. 
..t !'St~ C'idadl' 

Entrevistndo pelo impn·n:sfl, ac-e-rc:1 
do, rC':-;ultaào.-, da ,·1,l;:,:f'm qu<· emprf'
C'ndeu. o sr Gastó.o Farrn dechrou 
"0 plantio do tr~o e, ainda. feito po1 
processo atrn.zado VRmo~ dttr aos h,
nadorP~ todas as tarilicfadf'~ clf' qm• 
necPssit1>m 

· No P:uana. o iult•rvC'ntor :\fano'"'! 
Riba.s pos :i dispo.,;1ção das prefl"'ltU
n-1':', váríos agrónomos. <l1'11 o l'f'. una
cio magnilico da agnculturn parana
rnsc· 

"Ü certo f' mdu.-,cutin'l r qur Sf: 
e6tá trntancio ati,·11.nwnte dt• mrlhu
rar o plan!.fo c1o tr\!.!.o , m Lodo o 
pu_í,=; 

"Estou certo d,· qtu' uo furnro. 
bl\·õz mesmo na tcrc~1ra \:>nUwita 
o Brasil há. de produzir pt•lo ntPno.,. 
pata 50 r, do C011!-.Uln0 1 

''Chegar<'mo,;;. a,. ... i:;im. ~1 produ ir dl' 
ncórdo com 11 orlentu.r,ão do gon~r
no. t.rlgo bfl8t.an1r pa.ra :c1-. n0· ~as 1w

r _ _,1,J~det," 



rr 

R T E o 1 e 1 L 
ADMINISTRAÇIO DO EXMO , SR, DR, ARGEMIRO DE FIGUEIREDO 

DECRETO N," 1,064, de I." de junho de 1938 
Altera o quadro do professorado m, blfco 

primário e dá outra.e; providencias 

Argemiro de Figueirêdo. Interventor Federal 110 Estado da Parai-
lln, 

Considerando que o numero de professores classificados em 2.ª, 3.ª, 
4.11 e 5.ª entrancias, const0ntes do areamento do corrente ano. não está de 
s.cõrdo com o professorado existente-

Considerando que o nlunero de professores de l.ª entrancia atual
mente em exercicio, excede o número de professores dessa categoria. con
signado no orçamento e ainda que não ha verba para fazer face ás des
pésas com os contratos das escolas diurnas e noturnas. 

DECRETA: 

Art. l.º - Ficam extintas no quadro do magistério primário 7 lu
gare,.s de professor de 2.1\ entrancia, 6 de 3.ª, 6 de 4.ª e 5 de 5 ª, bem como 
a verba correspondente de 100:440SOOO. · 

Art. 2.º - E' aberto á Secretaría. do Interior e Segurança Publica. 
o crédito de 150:840$000, sendo 100:440~000 para professores de 1.4 ~ntran
cle., e 50 ;400SOOO para profe.~ores contratados. 

Art. 3.0 - Revogam-se as disposições em contrârio. 

Palácio da Redenção, em João Pessõa, 1.º de Junho de 1938, 50.0 da 
Proclamação da República. 

Argemiro de Figueirédo 
José Marques da Silva Mariz 
Francisco de Paula Põrto 

lnterventoría Federal O Interventor Federal no Estartv 
da Paraíba designa os drs. Lourival 

EXPEDIENTE DO INTERVEN'i'OR Mour::i., Anosvaldo Espinola e Edson 
DO DIA 30: de Almeida, a fim de inspecionarem 

Petição: 

De José Antonio Viana, proprietá
rio do predio n. 0 12, situado á Pra
ça 4 de Outubro na vila de Cabedêlo 
ocupado pelo Posto de Profilaxia Rlt
ral, solicitando pagamento dos alu
gueres em atrazo, na importancia de 
oltocentos mil réis t800SOOO), referen
te, aos mêses de novembro a dezem
bro do ano p. passado e, janeiro a 
março do corrente ano - Deferido. 

àe saúde para efeito de aposent.adori'.\, 
o sr. José Luis de Oliveira, mordomo 
do Hospital-Colonia "Juliano Morei
ra", ás 14 horas do dia 3 do fluente, 
na séde da Diretoria Geral de Saúde 
Püblica. 

O Interventor Federal no Estad~ 
cia Paraib::i. nomeia José Bandeira Ju
nior para exercer, efetivamente, a.s 
funções de Ot;icial do Registro CivH 
Ge Nascimento, Casamentos e Obitos 
do Termo da Comarca de Itabaiana, 
devendo ::;olicitar seu título á Secreta
ría do Interior e Segurança Pública. 

EXPEDIENTE DO INTERVENTOR O Interventor Federal no Estado 
DO DIA 31: ela Paraíba exonera, a pedido, d. Cal

purnla Caldas de Amorim das funções 
interinas de Oficial do Registro Civil 

De Maria do Carmo de Carvalho, 
inspetora. de alunos da Escola Secun
dárià do Instituto de Educação des
ta Capital. requerendo a sua aposen
tadoria. - Submeta-se á inspeção de 
saúde. 

De Elisa Alice da Costa, professôra 
efetiva da cadeira rudimentar mista 
do povoado Canoas, do município de 
Picui déste Estado. requerendo seis 
mêses de licença, para. tratamento de 
.saúde. - Submeta-se ã inspeção de 
:saúde nesta Capital. 

De Euridice Farias Cabral, profes
~õra não diplomada. regentP da .ca
deira rudimentar mista de S. Paulo 
município de Misericordia, requereu~ 
do a sua jubilação. - Submeta-se A 
mspeçâo de saúde nesta Capita.!. 

De Eufrasia Cavalcanti. regente da 
escola rudimentar mista de Jacaré, 
município da Capital. solici~ando no
venta 1 !::10 dias de licença, de acôrdo 
com o art. 156, letra H, da Constitui
ção Federal, a contar do dia 1. 0 de 
junho próximo. - Deferido. 

Do bel. Manuel Maia de Vasconcé
los, juiz de direito da 3. a. Vara da 
Comarca dest.a capital. tendo sido de
signado para continuar, nos termos 
da leí atual o processo. da comissão 
judiciãria de S. João do Cariri, re·· 
quer que lhe seja arbitrada a gratifi
cação a que se Julga com direito, de 
acõrdo com o art. 566 do Código do 
Processo Penal do Estado. - Deferi
do, nos termos do art. 566 do Cod. 
do Processo Penal do Estado 

De José Luiz de Oliveira, mordomo 
do Hospital Colonia "Juliano Morei
ra" tendo sido acidentado no exerci
cio de suas funções e achando-se im
possibihta.cio de exercer o seu cargo. 
:requer a sua aposentadoria com os 
vencimentos integrais, de acõrdo con1 
o art. 67. da lei sob n. 0 127 de 28 de 
dezembro de 1936 . - Submeta-se a 
inspeção de saúde 

De Inácio Claudino da Çosta Ra
mos, 1. 0 suplente de juiz municip~.l 
do Termo de Soledade, em exercfüJ 
pleno do cargo de 23 de março a 15 
de ab~il do corrente ~no, requer que 
~he seJa pag_a ~ gratihcaçâo a que ~e 
Julga com dll'e1to. pela E.>:\tação Fis,.,al 
désse município. - Deferido nos ~r
mos da informação do Tesouro 

Oficio: 
Do Cap. Ascenclino Feitosa.. dt"le

gado de polícia, so11citando pagamen
tp da importancia de 498$000, referen
te ao seu transporte a vila de .s. Jos~ 
de Piranhas. para investigações pfü! 
cial~. - Deferido conendo a despês:i. 
pela verba do dec n. 0 983 de 17 ae 
março corrente 

de .Nascimentos. Casamentos e Obitos 
do Termo ela Comarca de Itabaiana 

O Interventor Federal no Estado 
da Paraíba exonera. a pedido, Olavo 
Freire de Amcrin,1 das funções efetivas 
de Oficial do Registro Civil de Nasci
mentos. Casamentos e Obitos do Ter
mo da Comarca de Itabaiana. 

O Interventor Federal no Estqdo 
da Paraíba contrata d. Olindina Bor
ges de Albuquerque, não diplomaçl.a. 
para exercer o cargo de professõra da 
&scola noturna do sexo masculino da 
cidade de Santa Rita, servindo-lhe de 
titulo a presente portaria. 

O Inten·entor Federal no Estac\c 
da Paraíba torna sem efeito o áto dr.
tado ele 16 de maio prõximo findo, que 
nomeia a normalista diplomada Se
verina 1:sezerra Cavalcanti, para ex
ercer intermamente o cargo de pro
iessôrn de 1. ª entrancia da cadeira 
rudímentar de Areia! do muntcipío de 
Esperança 

O Interventor Federal no Estadl 
da Paraíba torna sem efeito o áto da
tado de 16 de maio próximo findo que 
exonera. a professôra de 1. ª entrancia 
Maria das Neves Cavalcanti, da ca
cle1ra rudimentar mista de Areial, do 
municipio de Esperança. 

O Intervenr.or Feder~· !lO Estado 
da Paraíba remove a normalista di
plomada Ester Holmes Pedrosa, da ca
deira elementar do sexo masculino de 
Snnta Rita, para a cadeira rudimen
tar mista de Poste Sinal, devendo a
presentar seu título para ser devida
mente apostilado. 

O Interventor "Federal no Estado 
da Paraíba concede noventa (90J dias 
de lirença. á professôra Eufra.sia Ca
\ alcanti, regente da escola rudimen
tar müsta de Jacaré, município da Ca
pital. de acôrdo com o art. 156. Jetn 
H. da Constituição Federal. a rontar 
cio dia l. 0 de junho 

O Interventor Federal no Estado 
da Paraíba remove a professôra nü.o 
cliplomadA.., Adiles Marrocos de San
tA.nn, da cadeira rudimentar mista de 
Tipí. do município de Umbuzeiro, p;1,,
ra a de igual categoria, de Guarita, 
do município de Itabaiana. devendo a
presentar seu título ao Depe.rtament-0 
de Eclucacão. para ser devictamenLe 
aoostilado 

O Interventor Federal no Estadn 
da Par:i.íba nomeia d. Geracina Lin;; 
de Sousa Filha, professôra de 4. ª en
tr~ nc1a. para exercer interinamente o 
cargo de prolesor-diretor do Gru
po E.,;;colar ·• Pe. Ibiapina ", da cidade 
de Itabaiana., servindo-lhe de título a 
pl'esente portaria 

O Interventor Federal no Estado 
da Parail>a rPsolve exonerar José João 
Neiva de Olheira do cargo de pro
fessl"'r-diretor do Grupo Escolar •• Pa

F.XPEDIENTE DO lNTER\'ENTOR dre Tbiapina" da cidade de Itabaiana, 
DO DIA 1. 0: a pediao 

Petição· 

De Antonio Alves ela Silva. sina
leiro n. 0 68, da Inspetoria Geral d<;: 
Trafego Público e da Gua1 da Civil 
nquerendo quinze I l!J l dias de Iérla::, 
regulamentares Como rt"quer a 
vtst.a das inforrnaçõrs. 

O Interventor Fednal no Estadc 
da Pnraíba remove a professora de 
l ª Pntrancia Jullêta Carclo/::O de Al
buquerque, rPgente da cadeira rudi 
nientar mista de Poste Sinal da ci
d~cle ae Santa Rita, para a elemen
tru· do sexo .masculino da mesma ci
c,ade, d~vendo apresentar seu tttulo 
Ptll'l' ~er de·1idamente apostilado no 
Dl"pai-tamento de Educação . 

Decretos: O Interventor Federal no Estaco 
da Parafba. re~olve ratificar o à.to que 

O Intnventor Federal no Estado ! nomeou Acacio Silva para exercer e-

::~ ~a~~i~~:s'?066m~;o~~~:~ ~/i~;: ie:;ivii'~;;teda O J~~~o J:nt;.~f~ilt~~! 
PO dP SupC'rh1t.Pnde11te do~ Serviç.Ji; cios Serviços Elétricos da Paraíba . 
Elétrtcus da Paraíba O Interventor Federal no Estado 

1 
da Para~ba remove o sargento Vicen
te Ferreira Dias sub-delegaclc, de po
lícia da. circunscrição de Cachoeira de 
Cebôlas, distrito de Jngá, para igurli 
tunção em Galante. distrito de Cam
pina Grande. 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JOAO PESSOA 

Secretaría da Fazenda 
E!XPEDIENTE DO Sli:CRETARIO DO 

DIA 1.": 

Demonstração da Receita e Despêsa havidas no mês 
maio de 1938. 

REC EITA: 

Peti('ões Saldo do mês de abril 
Receita de maio findo 

160 :907~200 
127 · 240SOOO 288·147$200 

N. 0 9. 440. de Alberto Lundgren & 
Cia. - Os requerentes deverão ter 
reclamado em tempo, isto é, dentro 
do prazo legal, contra a clnssificaçiJ 
dada tio seu estabelecimento e recor
rido para esta Secretaria. caso não ·e 
conforma.ssem com o despacho da re
partição local 

DESPESA: 

A reclamação agora formulada, q

lém de impropria. veiu fóra de tem
po. Assim, não tem cabimento 

Despêsa geral em maio findo 

Saldo que passa para junho . 

No Banco do Brasil . . . 
Em documentos de valor 
Dmheiro em Caixa . . . . 

130 :000$000 
380$000 

12:1'17S800 

145 : 589$400 

142 :5!i7\800 

N ° 9. 585. de José Lucas Marinho. 
- A' Mêse oe Rendas de Alagôa 
Grande para tomar conhecimento , 
resolver. na fórma da lei. 

N. 0 9.536. ele Antonio Cavalcanti Je 
Carvalho. - Requeira ao Arquivo Pú
blico, onde se encontram os livros re
ferentes aos exercicios anteriores, até 
1936. 

19
;f{souraria da Prefeitura Municip~J de João Pessôa, em 1. 0 de junho de 

GenUl Fernandes, 
Tesoureiro interino. 

N. 0 9.495, de Nicoláu da Costa. -
Entreguem-se os documentos. medi
ante recibo. 

N. 0 9. 322, de Francisco Cosme Dl:
tra. - Verificando-se pelas informa
ções que a reclama~ão está fóra do 
prazo legal, deixo de tomar conheci
mento da mesma 

A' EMENTA: 

Petições : 

N. 0 2. 555, de Holanda & Irmão. 
N. 0 9.001, do Banco do E<Jtado di:i 

Paraíba , 
N. 0 9.529. de Alice de Carvalho Fer-

1eira da Silva. 
N.0 9.508. de Adauto Llns de Albu

querque. 

Petições: 

N. 0 9.269, da Sociedade Algod<>f'lr:\ 
do Nordéste Brasileiro s:A., rPqUP
rendo o cancelamento da responsahl
lidade relativa. a uma gula de desem
baraço. - O Tribunal não reconhece 
á firma requerente o direito ao can
celamento da responsabilidade relaU
va á guia de desembaraço n. 0 1182, da 
Mêsa de Rendas de Guarabira. N. 0 9. 579. de Antonio Lopes Ferrei

ra. - A' M. de R. de Patos para 
tomar conhecimento e resolver 

N. 0 9.424, de Joana dos Santos. -
A' Mêsa de Rendas de Areia para to
mar conhecimento e resolver, na fór
ma da lei 

N. 0 8.864, de José Fernandes Fllhu. 
A' PROCURADORIA DA FAZENDA requerendo restituição da importanrJ.i 

N. 0 9.572, de Jo<;é Xavier e Irmãs. 
- A' Mêsa de Rendas de Patos para 
tomar conhecimento e resolver. na 
fórma da lei. 

. . 1 paga na E. F. de Brejo do Cruz como 
Pet1çao : responsabilidade pelo extravio de mua 

guia de desembaraço. - O Tribunal 
N.º 9.011, de Enéas Lidiano de A!- não reconhece ao sr. José Fernandr"' 

buquerque Fllho o ct1,-;eit.o á restituição da quan-
. tia de 92SOOO. do imposto pago no du-

ARQUI\ E-SE: plo, €m virtude do extravio de umu 

Oficias : 
guia de desembaraço, na Estação Fis
cal de Brejo do Cruz. N. 0 9.397, de Aifrêdo da Silva. -

Relacione-se para. oportuna abertura 
de crédito especfài. 

N. 0 8. 9!'>0, ele Artur Coêlho, reque
N. 0 13.629, dn D.V.O P rendo restituição de imposto que p:J.
N ° 13.625, da Comp, de S ele Com- gou a mais. - O Tribunal reconlle,:<> 

pina Grande. ::io peticionário o direito ã restituição EXPEDIENTE l>O GABINf::TE 

Ao Diretor do Tesouro: TRIBUNAL DA FAZENDA 

Petições : Sessão do dia 31 - 5 - 38. 

N. 0 9.564, de Virgilio Leal da Fon- Contas: - O Tribunal visou: 
sêca 

N.º 9.586, Oe Dfns, Galvão & Cia. N. 0 9.308, de Eduardo Cunha (', 
N. 0 CJ._581. de M!rria das Neves Pai-

1 

Cia .. na importancia de rs. 811$835 
va Macerlo. N. 0 E',.479, do mesmo, na importan-

N.0 9.566, de Eustaquio Gomes Pe- eia de rs. 6:074$700. 
d rosa. N. 0 9. 429. do mesmo, na importan-

N. '' 9 069, de .João Soares da Sil- eia de rs. 963S500. 
veir:i.. N. 0 9.419, ào mesmo. na importal'l-

N.0 9.500, de Correia & Cia. eia de rs. 1:015$000 . 
N.º 9.245, ào Banco do Estado da N .º 9.238, do mesmo, p.p. de A. 

Paraíba. de Carvalho & Cia. Ltcia. na impor-
N. 0 9.450. de Avila Lins & Cia. tancia ders. 993SOOO . - Visto, fican-

Ltda do a firma fornecedora obrigada ao 
N.º 9.427. dP Dias. Galvão & Cia. pagamento de 5°: 0 sobre o fornecime11-
N ° 9 492. de i Severino Vieira de to, por não ser estabelecida no Esta-

Mélo. áo. 
N. 0 13 562, de Omega de Azevêdo N. 0 9. 488, ae par los Guimarães, na 

Nacre. importacia de rs. 5:904SOOO. 
N. 0 9. SR~. de .Gilberto Stukert. N. 0 12. 954, da Mêsa de Rendas de 

1 N. 0 1. 267, da Administração do Piancó. na importancia de 532$200. 
Porto de Cabedêlo. N. 0 9. 540. de Hortendo Ramos & 

_N.º 9.540, de Hortencio Ramos & Cia., na importancia ders. 10:957$800 
Cia. N. 0 12. 898, de Otoni & Cia. .. na im-

N. 0 9.408. de José Justino Filho. portanr:ia de rs. 687S500. 
N. 0 12 .954, da Mêsa de Rendas de N. 0 2.497. da Administração do Por-

Piancó . t.o de Cabedélo. na importancia de rs. 
N. 0 9. 488. de Carlos Guimarães. 7S800. 
N. 0 9,419. de Eduardo Cunha & N. 0 9. 583, de Gilberto Stukert. n'l 

Cia. importancia de rs. 305$000. 
N. 0 9.308. do mesmo N.º 13.562, de Omega de Azevêdo 
N. 0 9.429, do mesmo. Nacre, na importancia de rs. 
N .0 9.479, do mesmo . 520$000. 
N.º ~.537, do diretor do Asilo "Bom N. 0 9.492, de Severino Vieira de 

Pastor". Mélo, na importancia de rs. 
6:344SOOO 

Prestação de Contas: i~O:t!~~!· ~~ J~ss.é i~;~ii~. Filho, nA 

de~~º- 13.628. do dr. Severino Cor- naNi
1
~;~;t:.9Óci~e d~· r:i1~ºosg;

0
_A~eÓ 

N. 0 13 . 596. do dr. Francisco Porto Tribunal reconhece a validade da con

Empreitada: 
ta do sr. Leonel Pinto de Abreu, fi
cando o pagamento dependendo de a
bertura de crédito especial, por se tra-

N. 0 13 630. de Maria Maione dos tar de despesa do exercício encerrado. 
Santos. N. 0 9 .122, de N. Cosentino. na tm 

portancia de rs. 2:000SOOO 
AO TRIBUSAL DA FAZENDA: 

Petições: 

N.º 8.712. de Oliveira Borges 
Cia. 

N. 0 9. 054, do Banco do Estado da 
Paraíba, na importancia de rs. . .. 
750SOOO. - Visto. devendo a firma for

& necedora pagar 5°,0 sobre a importan
cia do fornecimento, por não ser es
tabelecida no Estado. N. 0 9. 503, de Diogenes Chianca. 

N. 0 9. 092, da The Great Western 
Of Brasil Company Ltda. 

N. 0 8. 717. da Viúva Vicente Ielpo. 
N ° 9. 469, de Dorgival Mororó 
N ° 9. 237. de Eduardo Cunha & 

Cia. 
N. 0 9. 096, de Antonio Guimarães 
N.º 8.639, de Alfrêdo V. Dias. 
N. 0 8. 445. de Antonio Coutinho Fi-

lho. 
N. 0 O. 341, de José Fortuna. 
N. 0 9.393, de Cunha Rêgo Irmãos. 
N ° 9.428, de P cunha & Cia. 
N. 0 9. 246, de Clodoaldo Soares de 

Oliveira. 
N ° 9. 291, d.e Pedro Soares de Car

valho 
N. 0 9. 093, da The Great Western 

Of Brasil Raila wy Comp. Ltda 

Oficio 
N ° b, 7 da Secretaria do Interior 

Prestação ele con.tas: 

N. 0 13 055. de Arnaldo de Bnrro') 
Morefra. 

N. 0 9.343, do mesmo, na impor
tancia de rs. 4:730SOOO. 

N. 0 9.427, de Dias, Galvão & Cia ., 
na importancia de rs. 6 :534S700. 

N .º 9.450, de Avila Lins & Cia . 
Ltda .. na importancia de rs. 
493S500. 

Empreitadas - O Tribunal visou: 

N. 0 13.630. de Maria Maione dos Santos, de 103$200. 

Restituições: - O Tribunal autori
zou: 

N. 0 2. 520, de Nelson Murilo de Sou .. 
sa Lemos. de rs. 300SOOO. 

N. 0 8.970, de A. F. Mota, na im
portancia de rs. 630$000. 

N. 0 8.390, de L. Pinto de Abreu, na 
lmportancia de 900$000. 

N. 0 8. 909, de AEG Comp Sul Ame
rtcana de Elet..rkldadc, na importnn
cia de rs. 5 :OOOSOOO 

N. 0 9 045, de Eduardo Cunha &. 
Cia., na importancla de rs. 700$000 

da quantía de 108$000, paga a mal" na. 
Mêsa de Rendas de Guarabira, de ga
do vacum exportado para o Estado 
de Pernambuco . 

N.º 8.955, de Maximino v'itor ele 
Carvalho, re1uerendo restituição de 
imposto, a que se julga com direito. 
- Em face: das informações o Tribu .. 
nal não reconhece ao sr. Maximino 
Vitor de Carvalho o direito á restitui
ção da importancia de 76SOOO, que pn
.gou a E. F1.iscal de Taperoá de indu::;
tria e profissão do seu automovel e ctn 
ehauffeur. no corrente exercicio. 

N .º 8.690. de Severino Cunegunde-. 
de Oliveira, 1 equerendc restituição de 
imposto que pagou a mais. - O Tri
bunal reconhece ao sr. Severino Cu
negundes de Oliveira o direito á res
tituição da quantia de 60$000, prove
niente do imposto como vendedor am
bulante de café e fumo pago a rn..'li':> 
na Estação Fiscal de Santana cio 
Congo. 

N." 8. t>t18, de Pedro Correia de Le
mos, requerendo restituição de impos
to que pagou a mais. - O Tribunal 
reconhece 8-0 requerente o direito :J. 
restituição de 30$000, que lhe foi co
brada a mais, como vendedor ambu
lante de café e fumo. pela E. Fiscnl 
de Santana do Congo. 

N. 0 8. 689. de José Cunegundes de 
Oliveira, requerendo restituição de im
posto que pagou a mais, na impol'
tancia de 69$000. - O Tribunal re
conhece ao peticionário o direito ó. 
restituição da quantia de 60$000, pago 
a mais na E. Fiscal de Santana. do 
Congo. como mercador ambulante de 
café e fumo. 

N. 0 8. 691, de Emidio Antero de Sou
sa, requerendo rPstituiçõ.o de impostu 
que pagou a mais. - Trib'unal reco
nhece ao peticionário o direito á res
tituição da importancia de 60SOOO, pa
go a mais na Estação Fiscal de San
tana do Congo, como vendedor nm
bulante de café e fumo. 

Pre,sta.ção de Contas: 

N. 0 13,596. do dr. Francisco Porto. 
na importancia de 510:750~000 - O 
Tribunal julga certas as contas apre
sentadas. 

Secretaría do Interior e 
Segurança Pública 

EXPEDIENTE DO DIRETOR DO 
DIA 31: 

Petições: 

De Maria Emllia da Silva Corde:lro. 
normahsta cliplomada, solicitando per
missão, para fazer um estagio no Gru
po Escolar "Antonio Pessôn", dPstn 
Capital, sem onus para o Estado. -
Deferido 

De Iraci de Moura Mororó, norma
lista diplomada, solicitando para o 
mesmo fim. - Igua.l despacho. 

De Alice de Azevêdo Monteiro, pro
f essôra de 5.ª entrancia do Jardim 
de Infacina do Grupo Escolar ••Dr. 
Tomáz Mh\Uêlo ", desta Cnp1tal, r~
querer1d'd'"t('1'Uf1cação de seu tempi... 
de servi('o no magistério P ublico -
Certifique-se o que constar. 

De Corlna Ramos de VnsroncPlo,'i, 
tnspetorn do Grupo Escolnr "Dr. To
máz Mlndélo ·· desta Capital, rnque-



TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA ~~~::3a,dá ~il~~~iss~il~a n~:::~~~~ 1 ~:~it\~i~s -
para prPstnr snvlços nd Ornpo Ef'ro- Portart~,s Pxpedidn 
Jar .. Antonio Pessõa" desta CapU-::u, Circular recebida 
~em onus para o Estado Informação 

17 rão as guardns do Quanel 
. • 1·1 Pública , reforços e patn1lh:1~ 

2 
1 
I 

Cadeia 

Demonstração da receita e despêsa havidas na Tesou. 
raria Geral, nos ~as 30 e 31 de maio p. p., e 1.º EXPEDTENTE DO DIRETOR DO I Bihhotéca: 

Boletim número 119 

<As.) Delmiro Pt>reira de Andrade. 
Cel. Cmt . Geral. 

dP- -corrente mês 
DIJ\. ~O: 
RECEITA 

Saldo anterior 

Repartição Serviços Elétricos"" - Sal-

oSB/1,~~: ~ c~~çã~.d~·1ui;-.~~ ,:: 
Ma.11t1el Pereira <Div. Alíva) - Ind, 

e prof. 1937 . . . . . . . . . . . . . . 
Repartição Aguas e Esgôtos - Renda 

dia 2o . . . . . . . . . . . . 
Recebedoria Rendas Capital . ..;...._ Arre-

cadação 28 . . . _ . . . . . . . 
Manuel ivwreira - Caução ele luz 
Antonio Lucêna - Caução de luz .. 
1Estnçã0 Experfment:11 Fruticulturn 

Tropical - Venda de mudas fru 
tífcras e frutos 

OESPEl!A 
234G - A vila Lins & Cia. Ltda. 

Cont.a . . . . . . . . . , . . 
2384 - Ovídio Corn~a - Ajuda d; 

custo ................... . 
2039 - Loide Nacional S. A. - Con-

ta .................... .. 
1561 - Cunha Rêgo Irmãos - Agen~ 

te L. Nacional - Conta ,'. . . 
2038 - LoidP, Nacional - eonta 
2040 - Agente L01de Nacional 

Conta ......... . 
2054 - Agente Lo.ide Nacional 

Conta ...... . 
2041 - Lolde Nac1onnl - Conta 

Baldo que pnssa 

DIA 31: 
RECEITA: 

Saldo n nterior 

• José Sál<'s 8antos Cn.uçi\0 clt· luz 
A!irêdo Pereira Silva - ca11ção de 

lnz . . . . . . . . . . . . . . . . . 
J. Nascimento - Caução rlt• luz . 
José Moura Filho <D. ProdUt:ào) -

Venda sementes . . . . . . '. . . . 
Alice Pedrosa - Caucão de luz . . . . 
Dr. Severino CordeirÔ (Proc:")'F:.12en

da) - Saldo adto. .. .. '(. ..... 
Reparticão Aguo.s e Esgõtos iL. Renda 

dla30 ................ .. 
Repartição Serviços E:étrico!'.i ;.,;_ S.1.-

do rencla 30 . . . . . . . . . .'· . . . . 
Recebeàoría Rendas Cnpltul - AI'!'·

co.daçü.o c\la 30 . . . . . . I'!. 
Repartiçlio Aguas e Esgõtos - Retv1 

<le hoje ............ ; . 

pESP~SA: 

2325 - Otoni & Cia. - Conta 
2260 - J _ Cunha Lima FUhó (Hpsp -

Col. "J Moreira") - Adeant.. . 
2190 - Estação Fiscal de Al'hruna -

Supr1!1~ento 

Saldo que passa . . . . . . 

DIA 1. 0 : 

RECEITA: 
Saldo anterior 

Recebedoria Rendas Capital . .;._ Arre-
cadação dia 31 . . .. . . • . . .. 

Repartição Servico!:i Elétricos - Sal-

D~~e~~~ct9c~i1~;1c~· :..:_ Ca~Çãô · sit~st: 
motôr ............ ,,, ... . 

Diogenes Chianca - Completo cau-
ção de luz ............... . 

Diogene.s Chianca - Cauçáo--s·tnst. ! 
motor . 

Dr. Graciano Medeiros - Saldo ade· 
antn.mento . . . . . . . . . . . . : . . . 

Dr. Graciano Medeiros - Saldo aa .... -
antamento . . . . . . . . . . . . . . , . 

Dr. Graciano Medeiros - SWldo adc
antamento . . . . . . . . . . . . . . . 

Dr. Gr:1ciano Medeiros - Saldo adP-
antamento ............... . 

A]Val'O Hennque Corrêa - Sàldo ade
antamento . . . . . . . . . . . . . . , . 
Francisco de Oliveira - Caução de 

luz . . . . . . . . . . . .. ,. 
Souto Vilar - Caução de luz . . . 
Gaspar Binter - Saldo adeafitamen-

lo . . . . . . . . . . . . . . ... 
Diversos Funcionários - Des. abon" 

56 .. 

Banco do Estado - Cta. Mov. 
Hetiro.da n;data 

DESPl):SA: 
2385 - Diversos Funcioná.rios - Abo-

no n. 0 56 . . . . . . ... - ... 
2392 - Abdias Francisco - Folha de 

pagto. .. .. .. . .. .. ...... 
2391 - Prof. Severina Alves Oliveira 

_:. Subvenção . 
2358 - Alva1·0 Henrique Corrêa <D. 

V. O. P .) - Adeantamento .... 
2386 - Montepio do Estado - Desc. 

cllv abono 56 . . . . . . . . . 
~387 - José Glaucio Veign - Retira~ 

do. Cnixa E<'onomirn 

.SaWo que pas.-.a . . . . 

1 :575$300 
30$000 

105$600 

1 :790$500 

4 ·500$000 
30SOOO 
30$000 

1 :508$400 

1 :800iOOO 

250$0utl 

~29~00 

329$300 
329S200 

705$500 

798$600 
382$100 

30$000 

30~000 
301000 

800$000 
30Sl)OO 

32,900 

732$100 

9:216$100 

rn :aoosooo 
2 :867$400 

5: 1,55$900 

I :500$000 

6:000SOOO 

27:5005000 

1 :947$200 

40$000 

20$000 

BOSOOO 

2 :105$200 

51$000 

1$200 

7$500 

36S300 

50$000 
30$000 

273~00 

31 :568$700 

o~ 140$000 

• ~60SOOO 

G0$000 

3 :000$000 

30 ·097$200 

200W{)O 

104 : 265$900 

9:569$800 

DIA 1 ° 
Portarias . Livros adquiridos 
O Diret01 do Departamento d~ Livros ofe1 Lado~ 

Educação exonera a professôra Au11-

1 

Jo1.1als recebidos 
na AlVC'S Silveira, do cargo de Inspe- Revistas 
tor Auxiliar elo Ensino, do mumcip1'l V1s1stantes . 
de Santa Rita. Obras consultadas 

O Diretor do Departamento de 
Educacão nomeia a professôra Julié- Nota: 
t.a Cat·doso de Albuquerque, para ex
ercer interinamente o cargo de Ins
petor Auxiliar elo Ensino. do munic!
pio de Santa Rita, servindo-lhe de 
l itulo a presente portaria. 

CADEIA PúBLICA DA CA,PITAL 

EXPEDIENTE DO DIRETOR Dú 
DIA l.º: 

1 . 0 
- Oficío n ° 574 - Ao sr. dr. 

11 
4 

70-i 
27 

9~3 
545 

Ccnfc-re com o original Trn. Cf'I 
Elisio Sobreira., sub. cmt.' 

INSPETORIA GERAL DO TRAl'1E• 
GO PúBLICO E DA GUAkDA 
CIVIL 

Em João Pessõa, 1. 0 de .iunh() rJe 
1938. 

Serviço para o dia 2 1Quinta.-felraJ 

Uniforme 2. 0 (caqui). 

Permanente á. 1 " S T , amanuenH• 
Pedro Patrlcio 

Permanente á S·P., guardo de 1 , 
classe n. 0 ~. 

113 :835$700 Secretário do Interior e Segurança 
Pública, remetendo os empenhos sob 
Jiúmeros 50 e 51, de hoje datados, re
ferentes ás despêzas com a correspon
dencia Postal e Telegráfica desta re
partição 

Pede-se o comparecimento no Ar
ouivo. dos srs. Vicente Augusto de Sá, 
Paulo Euriques. Firmino Rodrigues 
Meireles. bel. Edgar Homem de Si
queira, João Lopes Leite. Bento Ra
malho e Al1tonio de Miranda Pessôa, 
sendo os três últimos, sinão compare
cerem até o dia .t.J do corrente, terão 
suas certidões enviadas á Procurado
ria da Fazenda. para acobrança ex
ecutiva, visto que se acham nesta Rf'
partição ha vários mêses. 

Prefeitura Municipal 
EXPEDIENTE DO PREFEITO 

DIA 1. 0
: 

DO 

tt.ondantes: do tráfego, fo;cal de 1.1l 

classe n. 0 l; do policiamento, fiscu \ 
rondante n. 0 4 e guarda de 1. u rla ..... -
se n. 0 8 

Plantões, guardas civis ns 23. HJ 
13 e 50 

Boletim n. 0 119 
2. 0 

- Oficio n. 0 575 - Ao sr. dr. 
Chefe àe Polícia do Estado, informan
do que se acha recolhido a esta Casa 
de Detenção, o individuo Franclscri 
Antonio Domingos. 

3. 0 
- Oficio n. 0 576 - Ao sr. dr 

Juiz ele Direito da 2 _ ª Vara da Co
marca da Capital. remetendo uma pe
tição do preso José Tavares de Pon-

Petições de: 

José Alves Sobrinho, requerendo li
cença para forrar o predio n. 0 958, 11. 
vv. Cruz das Armas. - Como requer. 

Para conhectmento da COrp(,ffl{'S. , 

~e :devida execução, publico o seguto-

4 :923~900 ~~~psi~!~~tando uma ordem de "habeas-
1 

Antonio Farias da Rocha, reque
rendo licenç. a para abrir uma fóss.a e 
fazer outros reparos na casa n. 0 260, 
á rua Floriano Peixôto. - Deferido 

Joaquim Pe1eira do Nascimento, re
Í!uerendo licença para fazer wna am
pliação nos predios ns. 199 e 203, á 
rua Des. Trindade. - Deferido. 

1 - Permissão: - Tem permissão 
para vir a esta Capital. o sinaleiro n." 
71, Francisco Pereira da Silva a flm 
de tratar de assuntos de seu interf's .. 
se particular 

II - Multa Paga: - Pelo <·t Co~ 
rálio Hortênsio Ramos. foi p;: '::· ~t 
multa de 10$000, por infração cio Re
gulamento do Tráfego Público 

108 :911,800 4. 0 
- Oficio n. 0 577 - Ao sr. De-

legado de Polícia do Mtmlcipio de Ca-
113 :835S700 ruaru'. Estado de Pernambuco. reme

tendo uma petição do preso Antonio 
Araújo da Silva, vulgo" Antonio Pe-

108.911$800 êm que foi recolhido á cadeia daque
la localidade. 

1 

cjueno ", solicitando certificado do dia 

Adauto Tava1·es de Bélo. requeren
ào licença para constrmr uma casa· de 
alvenaria, de acôrdo com a planta a
nexa, á av. Cruz das Armas. - De
ferido. 

João Pedro da Silva. reqÜerendo li
cença para construir uma garage no 
predio n.º 90, â av Juarez Tavora 
- Como requer 

Ili - Petições Despachada.!'>: - Cc 
Giácimo Zâcara, chauffeur amador 
1 equerendo dispensa da multa que lh~ 
fôra imposta por infração do Reg·uJn
mento do Tráfego Público. - Oet~
rido. 

W:569$100 

138 :480$9 O 

12:655$900 

5. 0 - Oficio n. 0 578 - Ao sr. dr . 
Diretor do Instituto de Identificação 

1 

e Médico Legal, remetendo os mapfls 
do movimento de entrada e saída de 
presos, durante o mês de maio próxi
mo findo. 

Movimento geral de ontem: 

Existiam .259 recluso~ 1 • fõram reco
lhidos 5, fot requisir..ad.p, ,para a Che
fatura de Policia 1, ficaram existin
do 263, sendo um não arraçoado por 
E:·sta Cadeia, por ser alimentado 1s 
suas custas. 

Fóram. hoje, distribuidas 297 ra
ções: 15 aos presos que se encontrar.i 
em diéta na enfermaria, 247 aos de
mais presos, 16 aos empregados, 16 aos 
soldados L1Ue conduzem os presos aos 
serviços externos e 3 ~ indigentes q\lP 
se encontram nêste _.pr~sidio. 

Antonio Borges, requerendo licen
ça para renovar a coberta da casa n. 0 

362, á rua Barão de Mamanguape. -
Deferido 

Felismina Rosa do Nascimento. re
querendo licença nara fazer servi40,:, 
na casa n. 0 504, á av. Des Novais. 
- Como requer. 

Joaquim Antonio do Nascimento, re
querendo licenca para se estabelecer 
c.om uma quitanda de frutas, ã av 
Alberto de Brito, n.0 210. - Como pe
de. pagando logo o que fôr de direi
to. 

COMANDO DA POLICIA MILITAR 
DO í,;STADO DA PARAtBA DO 
NORTE 

ci~i~t1:iº PENITENCIARIO DO nh~u~~tefg;t João Pessôa, !.º de iU· 
Serviço para o dia 2. <Quinta-feira) 

EXPEDIENTE DA SECRETARIA NO 

De Antonio Marinho Correia, rhaul
feur amador, requerendo para presuu 
t:xame de chauffeur profissjonal 
Como requer pagando as taxas regu
lamentares. 

(As.) Tenente João de 'riousa t 
Silva, inspetor geral. 

Confere com o original: - St-vf"rJno 
de Araújo Queirog:1, resp peln. Hnb· 
Inspetoria. 

AO PúBLICO 

125:825$000 DIA l. º: 

Dia á PoHcia, 1. 0 ten. Manuel Co
riolano. 

Ronda á Guarnição, sub-ten. Ozéas. 

Vende.se o "Café V.8'', 
ótimo ponto para todo ramo 
em frente a G. W. B. R. 
Negocio de ocasião. O mo. 
tivo se explicará ao inte. 
ressado. A tratar no mes. 
mo com o proprietário, á 
praça Alvaro Machado n.° 
79-. 

138 .480$9PO 

125:825SOOO 

G3 :710$900 

Oficio recebido do dr. Juiz de Di- / .Adjunto ao oficial de dia. 1. 0 s~. 
reito da comarca de Areia, remeten- Viaz:ia. , _ 
do a cópia do processo crime do réu Dta a Estaçao de Radio. 3.º sgt. 
Antonio Pequeno ... A cópia em apre.. Airton. 
ço foi devolvida, em ..virtude de não Gu~~da do Quartel, 3. 0 sgt. Mario 
conter o depoimento das testemu- Ferrena. 
nhas". BG1;1ar~a da Cadeia. 3. 0 sgt. José 

Foi fornecida uma certidão reque- omfa~i? . 4:000$000 
rida pelo preso Isidóro Fidélis da Sil- . E1etric1stª de dia, sd · Sinesio Ma- Por quanto se vendem duas cn.sas, 
va. sóbre acordãos exarados nos pe- nano· . . tá d d 80$000 1 
didos de livramento condicional dos reJ!l.efomsta de dia, sd. Severino Fer- ~~;to esdo o m:~-~a~~. o A tratar :~1s~u: 

~{~~~ossg~:!s ~~m~~v~~ Sousa e Fran- o 1. 0 B. r e a Cia. de Mtrs. da- 1 do Tambiá n.0 143. Preço de ocasião. 

li~~~ªn~ié:iJrJ~~!fº d~ p~~-~~:ºs~~ 1.l'==========================as. 
verino Alfrêdo. 

Oficio ao dr. Chefe de Poltcia, re
metendo a cópia do telegrama recP
bido do dr. Juiz de Direito de Caja
seiras, sollcit.ando providencias sôbrc 
a transferencia do preso Joaquim da 
Cunha, para a Cadeia desta Capítal. 

Fóram devidamente preparadas as 
cadernêtas de livramento condicional 
dos presos, José Tomâz de Sousa ~ 
Franrisco Soares da Silva. vulgo 
•· Francisco Alvino". 

Petição de João Gabriel, preso re
colhido n. Cadeia Pública, requerendo 

1 o livramento condicional. 

BI8LI0Tt:CA E ARQUIVO PúBLICO 

EXPEDIENTE DURANTE O MllS DF. 

PILULAS DO ABBADE MOSS 
TODO ESTE CORTEJO DE SOFFRIMENTOS SE 
RESUME NUM MAL UNICO - DESORDENS 
DO APPARELBO GASTRO-INTESTINAL. -
DESORIENTA O DOENTE. ATORMENTA-O NAS 
HORAS DE PRAZER, OU DURAN'l'E O SOMNO, 
QUANDO CONSEGUE DORMIR A ACÇAO DI
RECTA E EFFICAZ SOBRE O E:>rOMAGO, FI

GADO E INTESTINOS QUE L"<!!;RCEM AS 
PILULAS DO ABBADE MOSS SE TRADUZ NO 
DESAl'PARECIMENTO DESSES SOFRIMENTOS 

Apatea ""'" .,. Estados de Parahyba • Rio G. ao Norte: 

82:276S580 MAIO: 
ALMEIDA & COSTA 

271 ·812S400 

117 : 456S200 

154 :347$200 

271 ·812S400 

Arquivo: 
RUA GAMA E MELLO, 87 - 1.0 ANDAR. - End. Tel. - ALMEIDA 

Ofícios expedidos . . . . 
Oflrios recPbidos .. gl ---JOAO PESSOA---

SUL AMERICA CAPITALIZAÇÃO 
A mais importante Companhia de Capitalização da Americn. do Sul 

--- AMORTIZAÇAO DE MAIO ---

NO SORTF:IO DE AMORTIZAÇÃO REALIZADO ONTEM FORAM SOR
TEADAS AS SEGUINTES COMBINAÇÕES; 

BQO QUV ME T JAY PCZ UIO 
TPsouraria Geral do Tewnro elo E~t::i.do dn. Paralba, Pm 1 clr jnnho 

de 103P. 
AVISO IMPORTANTE ALTERAÇÃO DA HORA DO SORTEIO 

Comunicamos aos srs. Portadores de Titulos e a.o Publico em Gerai que o!-! 
sorteios de amortização, a partír de junho p. futuro, serão realizados ás 14 ho
ras, em vez. de ás 15 horas . 

Ernesto Silveira, 11 GUberto St>ixas Maia, 
Tesoureiro Geral. cscrtturátlo. 

rendo no mesmo sentido - Igua.1 
despacho 
~ Carmen Gouvêia Co~U)p'l.,-,PrO.

fessora. de 1. ª entranc1a, co111,,, r~rci
<:io no Grupo Escolar "Izabel Maria 
ela~ Neves", desta Capital, sollcitando 
nbono de onze (11) faltas dadas no 
m~s cte mato. - Defc>rldo, á vista elo 
atestado médico. 

Portnrlas; 

O Diretor do Departamento c1c 
Educação, dá permissão á professôra 
diplomada, . Iraci ele Moura Mororó, 
para prestar serviços na E.~rola "H,ut 
Barbo!'.a" desta Capital, sem onu~ 
para o F.stado 

O Diretor do Depurtnmento de 

Todos os titulos em vigor, portadores de uma das combinaçõe,s supra, serão ime
diatamente amortizados pelo capital garantido a que têm direito. no Escrit.or10 
de Pernambuco: RUA NOVA, 310, I.º - RECIFE ou com os Inspetores e Agentes. 

A(ente cobrador nrsta. cidade - ADAUTO SOARES DA COSTA 
Rua Maclel Pinheiro, 262 - l.º andar - João Pes.,:;õa. 

• 



• 

A UNIÃO - (l uinla-feha, 2 de junho de rn3S 

NOTAS DO FôRO 
FOI O SEGUINTE. O MOVIMENTO 
DOS CARTóRIOS DESTA C:APITAL 

1.º Cartório - E~crivão - Dr. Prdro 
t,;lisscs de Carvalho 

Fõram conclu:-;os ao dr. Juiz de Di
reito dn 2." Vara, os autos-crimes do 
acusado Milton Pinheiro . 

Pelo mesmo julz foi designado o dia 
3 do corrente, ás 10. l 2, horas, na sala 
das audlenclas, para continuação do 
::;umarlo-crime instaurado contra Teó
ctolo Gouveia de Fig;ueirêdo e Antonío 
Alves c.lc Almcidn., 

Foi designado o dia 12, ás 14 horas, 
para a inquirição das testemunhas do 
sumário-crime contra Sebastião Mar
ques Pastor e José Joaq11im da. Cru~. 

Pelo juiz de Direito da 2.ª Vara fo".' 
ram del:iignndos 11 médicos ,drs. Jose 
de.: Seixas Maia e Otávio Soares para. 
a requerimento do 2.0 Promotor Pú
blico. proceder a exame de sanidade em 
Alvaro Velôso, estando por isso rlesig
nado o dia 3 do corrente, ás 14 horas, 
no cartório do 1.0 oficio. 

4.° Cartório - Escrivão - J oão Nu
nes Travassos. 

Autos á conclusão : - Subiram á 
conclu.5áo do dr. juiz de Direito da 1.n. 
Vara, os autos scguinLes1 : ação penal 
movida pela Justiça Pública contra, 
Jorge M. Pereira; idem, contra Adau-

SEC~.ÃO LIVRE 

DR, JOÃO 
~ 

ALCIDES BEZERRA 
(7.' Dia ) 

CAVALCANTI 

F<' loníla ]kzerra CaYaJcnnLJ t' l"illio'i, .\1.c111 ir:1 Lir:1 BP
.terra CaY:ilcan li t' fil ho, (nusrnles), Hil~1 e Olindina C:irnt• i ru d:1 
Cun lw. ld:dina e i\ lartol ina Bezerra Ca\':deanli. dr. FI<\\ io ~I:irôj:1 
r fa 111 i lia. EnHelindn ck Brilo Lira r filhos, ~larh1 da C u nha ;'\o
brega r rilho"'i, m:1e, ir111üos, e"J>º'ª· filho, lw~. sogra, ermhaclns e 
primo, do Ílll'MJUCCi\l'I JO.H) . I LCil)fo'S !Jt::zt,!i//.1 1 •. 1 \".IU:.\S-
1'1, convidam no., parentes e amigos para a:ssislircm ~1:-. missas 
qut~ mandam rclelJrar cm sul'ragjo de ,ua :d11w, na Catedra l ~Je
trupoJitana, nu dia 4 cio corrente ( ,ah,1doJ ú" 1) 1 :l da m::.111hü. 

E~pressam cll·sde jú o, !:it'lls ...inct.Tos agradecimentos. 
, -1 - ,"! •• •" Í V f '' ,•' • , I 1 ,-• ., 

AGRADECIM ENTO 
to Euzebio dos Santm;; ação de aciden - ..... J;'l em c·ou,·nle1->cent;,"a, Ycnho agrudt'tTr !lO'- i lust ,:c,.._ e 

~~ii° t~~~~N~º !~1~;~a ~~~'t:~riidir~:~ C'OlllJ}Clc nl es dinicth drs. Newton Lucerda e Lauro \'anderlei, n 1 
Viana; ação de manuteçõ.o de posse drvolach ·1ssislcneh 111édic"1 que 111e pre~ l ·1r·1111 clurnnlc a enfcr 
movida por Segismundo Guedes Pereí 111id:1de que me rcle,·e ao Jeito, retenl<.'IIH'lllt•, 11üo podendo Urix~1r 
ra Junior e sua mulher contra Vivaldo de referir-me no exilo da intencnçüo pr~1lic:ul:1 em minha perna 
:i~:s P~~ g:J:is~~:;0-B~~t~~~v~01~~a direi ln, pe lo hril hanlc drurgiiío dr. Lauro \'andcrlei. 
a Companhia "Solemar": ação execu Jo,-10 Pess()a, 1 de junho de 10:JS. 
tiva movida por Antonio José dos San 
tos contra Nicóla Conscntino. (a) l)('//1".lf. /JH ,ll./Jf"(/1 /,1/(JCE 

Vista : - Fóram com vista ao dr 
l.º Promotor Público, os inqueritos 
contra Henrique Lira Barros e Manuel /;----------------------------. 
Gabriel Macedo. 

TRIBUNAL DE APELAÇAO 
partes CUJO peso md1v1dual maximo 

Sumário-crime : - Teve lugar ás l 

Autos â conclusão : - Subiram á 
conclusão do dr. juiz da 2.• Vara. os 
autos do inventario dos bens deixacto

4

s 

1 

por Generosa Dantas Silva. 

horas de ontem, perante O dr. iuiz de Autos com \'ista ás 1iartes, correndo 1n·azo 11a 
Direito dn 1.4 Vara, a continuação d~ 1 

União Gráfica Beneficente 1 ° conjun .. to ~everá vir separado_em 

Paraibana t;{.ª t~i~st;;~:,iadas a fim de racm-

º prazo de garantia do grupo turbo
A!::i!::iEMG LE' l A GERAL EXTRA- gerador e da caldeira a vapôr será ;~:;;i1Jc:,;c;:1

0
~~ acusa à o Adauto Eu Secretaría: ORDINARIA de doze mêses,_ período em que o for

necedor se obriga a fazer a substit1:i5.° Catrório - Escrivão -- Eunapio 
da Silva Torres. 

Autos conclusos ao dr. juiz de Di 
reito da 1.ª Vara : 

Inventario de Antonio do Carmo 
Oliveira; reque1imento de alvará de 
Honorina Moreira do Nascimento 
prestação de contas de João Barbosa 
de Lima; requerimento de alvarâ de 
Mari_a Leopoldina Moreira Lima; re 
quer1mento de alvará de Anisio Borges 
Monteiro de Mélo; inventario de Dacio 
Henriques do Amaral . 

APELAÇÃO CIVEL do têrmo de Esperança da 
comarca de Areia. Apelante dr. Helêno Henrique 
da Silva. Apelado o capitão Bento Olímpio Tônes. 

De ordem do sr. presidente con
ddo todos os associados quites 
com os cofres sociais, para com
parecerem á Scssüo de Asscm
llléia Geral Extraordinária, á 
realizar-se no dia .J de junho pró
ximo, ás 7 horas da noite, em :ma 
séde provisória, á rua 13 de 
~!aio. n. 127. 

ção das peças_ necessarias ao perfeito 
funcionamento. 

No que se refere ao preço, cada con
corrente deverá separar totalmente o 
preço da turbina daquêle da caldeira 
a vapõr. 

Com vista ao advogado ela parte apelada, bel. 
João Pessôa, 25 maio de 1938. 
Elmauo G. Amorim. 

José de Oli\'eÜ-a Pinto, pelo prazo ela lei (10 dias), 
em data de 31 de maio. 

Joáo Pes.sôa. :JO de maio de 
1938. LEILAO 

Cartório do Registro Civil : - Escri 
vão - Sebastião Bastos. 

Fõ:am registados os seguintes recem 
nascidos : - Ivonilda Leal, Dirce Lei 
te Gomes e Francisco Tomás de Aqui 
M. • 

QUADRO GERAL DOS CREDORES HABILITADOS NA 
FALENCIA DE EUSTAQUIO ALV ES DE FARIAS 

(Ass.) João Dias Cardôso, 
l." secretúrio. ANDRADE LIMA 

REPARTIÇÃO DOS SERVI• M:c~~fpt~~e\~.0 ~
1
~~-~ºs 9e!~ ~~J:f·J01~ri~ No mesmo Cartório correm procla

mas para o casamento civil dos con
traentes seguintes : Honorato Gomes 
de- Carvalho e Maria Elias da Silva 
1'.1'anuel Fernandes de Oliveira Moria 
d~ Lourdcs Fernandes: José Pedro d.e 
Lima e M~ri~ Isaura de Lima: Mantiel 
~ornes Crispun e Emllia Gomes Cris
p1.m: José Is~ae~ de Oliveira e Joséfa 
Júlia. de <?l~veira; Valfrêdo Gomes 
Co~r~1a e Juha Tiburcio Soares. 

o_bit~s : - Fôram registados nésse 
Cai tório, o sób1tos das pessõas seguin
tes : - João Augusto Baixinho Joá') 
Fortunato da Costa, Clotildes cta'. Silva 
e Francisco de Assis. 

Os demais cartórios não forneceram 
notas á reportagem. 

BIBLIOGRAFIA 

Ch irogra fá rios 
Olegário Map;no & Cia. 
S.A. Eslnbclccimcntus :\lcstre & 

Dlatgé 
C'. Rosas & Cia. 
Auto As~cstos !::i.A. 

Patos, 28 de maio de 1938. 

J oão Ncnarro }~ilho 
Juiz de Direito. 

"A PREVIDENTE" 
Autortzarlo pela diretoria da "A 

PREVIDENTE", convido Lodos os so
cios cm atrazo, quer os residentes 
nesta capital ou fóra dela, a regulari
zarem seus debitas para com a refe
rida sociedade, pagando os obitos a-

.. JoruaJ de AndJ'ologia .. _ Recebe- trazados alé 31 deste mês, inclusive 
mos o numero 2, ano vn, do ,, Jornal os de números 717 e 718, 50b pena de 
de_ Andrologia" que se edita na me- eliminação. 
tropole do país. sob a direção do itus- Faço tambem ciente que, t odo e 
~,~~cr~~~-rologista dr. José de Albu- ~~~l~~~~j!º~~1~ueco~nl~:taª s~~l:~':de~ 

O ref~rido numero contém abundan - perderá o d ireito ao peculio, confor
te matéria s?bre as!suntos rlaquéla es- me dcter1ninam os Estatutos. 
P~cla.11dadP., mcluslve colaborações de Joã~ Pcssôa. 4 de maio de 1938. 
c1ent1stas estrangeiros. Damel Martinho Barbosa, l.º sccre- , 

- 1 tarlo . 
. "Re\'bta da Sem ana" - Temos·--------------

~ºJ;~ist. r;;:~.~.J~~!'."i0m11t::'J!~~;r:;! Cooperativa de Crédito e 
~~Pd/€.h~1~~~:~1

~~ ~fa\~~s ddoa ;\~e~; Vendas de Fumo de 
;i~':\e~cº~i~~JJ~~l~:~)~~)l~e~~ll~~~e;I~ ~~~; Bananeiras 
pt\gmas. um perfeito rotrospécto llus- !2.' CO. "VQC,\C/\OJ 

1 :500i<OOO ÇOS ELÉTRICOS DA ~~~~~-ct~0c~~1~~SAd~ L!~~~~.ci,.r:; 

3:X28X700 PARAÍBA ~~;f1;~~a J~~ui!ªe~!~d~~1!~1º~ ~!~d~~ 

Recife 

Rio d<· .J a11ciro 
.J o:io Pessn;t 
São Paulo 

7!lV·moo zas. perfumarias. etc .. ,1.lém de arma-
:l :2011':00U Aviso aos interessados no ções. móveis e utensil!os. pertencen

José Hosendo 
Síndico. 

c\a Conce1cão. váo SP.r requisitadas 
~,eg unctas v ms, ficando sem efeito 
aquelas, no caso de serem encontra
clas. 

João Pcssóa. 31 de maio de 1938. 

tes aos grandes armazens de miude-

edital de concorrencia pú- ~~! d~~~ s~,~~t1;.a~:"~~,~~m~:~f: & 

blica desta Repartição I tc~,~m11;~s;~sd!it~ ~?:r;i;i!"; d~:;~: 
terior do Estado. 

Pela presente publicação ficam avi- Ocasião única de se comprar bara-
sados todos os interessados na apre- to! Liquidação urgente para entrega 
sentação de propostas para a concor- do predio 
rencia sôbre o fornecimento de ~m ANDRADE LIMA, leiloeiro oficial, 
grupo turbo-alte1:nador e ui:n c~lde1ra. autorizado pela referida firma Car
que com a devida auton:taçc10 do valho Bastos & Cia .. \lenderá, a-0 cor
exmo. sr. ctr. Interventor Federal. fi- rer do martêlo. em leilão continuo, até 
cam alterados os ilens n.º 1. n.º 6 letra final liquidação de todo grande es-

P J>. llcli Enrique da Silva e> e n.º 8, do edital já publicado nesta toque restante da mesma firma, a 
folha, como_ segue· seber: - grande quantidade de du-

:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-!!I 1) O Gov.en;o do Estado abr~ con- zias de - meias, lenços, gTavu-
:, 1 dcorrencia publica para o fornecimento Las, meias para senhoras, suspen-

t e. um grupo tur:bo-geradot~ e uma Cál- sórios. botões. alfinetes seguran-

Maria do Carmo Paes 

1 

d~1ra a ~'ªl?ºr a Repart1çao dos Se:- ra. Japís, craions, canetas, borda.dos, ga
v1ços Eletncos da Paraíba. devendo Iões, rendas, enfiadores, gravatas, pu
as propo~tas ser aprescntad~s ~té á~ nhos, colarinhos, escovos para dentes 

1 
J
!5 e m~1a horas do din pr.1me1Po de graedcs e pequenas, lá pnra bordar, 
ulh? _deste. a.no. no es~ritono da Re- c1edais para costureiras e alfaiates, te

' part1çao acima. á Avcmda Guedes Pe- souras. fivélas, pentes. canivetes, es
reira, nesta capital l;onjas para pó, espelhos, ilho.ses, pres-

OzorJo Pacs. 1rm~cs e irmã.os 6 letra e) O acoplamento entre a ;ões, cordas para instrumentos, anil cm 
('QD\'idam a todos os p:irentes 1~ turbina de vapór e o alternador serã quatro tipos. papel para cartas, pe~ 

efetuado sem engrenagem redutora nas para escrever, frisos, fitas sor
devendo assim o alternador ser cons- 1 idas, botões para punhos, anilinas, 
truido para 3.000 r. p. m., com a lu- tinta para escrever, brilhantina, etc., 
brificaçáo dos mancais perfeitamentr 1Iém de uma iiúinidade de outras 
garantida no que se refere a veloci- nercadonas em menores quantidades 
daclc de serviço ' que r~t.arão presentes ao ato do l<:i-

amigos para assistirem a missa 
que por .lima ele sua inesquecível 
,1.'\rtl.\, mandrim celclm.1r sabaclo, 
-1 do corrent<'. ns 6 horas •ela ma
nhã. na CaLcclrnl Metropolitana. 

tJ ado do~ ncontecimentos da semnna, Não tendo comparecido numrro l*"-

i~1:Su~e~:1'!~~e~liâ5~:.-uit~!.t~~ªret~'lft!; fi1 
ect:v~~~à~: d~e c~:~~t~\~~t~e c<fJ~~~-. 1 '_

111 
--~--·-· _ .. _._a_·~-·-·--!~~!~~·-·-·-· 

cie :;ubvers:1.o dn o_rdem. pelos integrP- pnra realiiação d~ assembléia geral 
llsl as, e a pos_terior homenagem ao extraordinaria, convocada r<'gula.r 
pre:;ldente Gelulio Vargas. Outros as- mente para o dia 21 do corrente mês, 
suntos são focalizridos de molde a des- 1icam novamente convidados os srs. 
pertár o interesse dos leitores, como 

I 
socios para wna outra sessão de a::;

por _exemplo, .º inauguração de novos semblêia geral extraordinaria. a t-eali
~rv1ços hosp1tnlarcs, figuras e fatos znr-se no dia 4 d~ junho pro"Xlmo. ás 
cia semana, manobras na E~cola de 113 horí"ls, cm a sédc da mC'sma Coo1w
/' rmas d'? r>X:crdto, fl";")leJos do C'ln - raLiva. nesta ckladP. com qualqUC't 

8> )) isposiçõc~ gerahi. Se11ão levadas Ião: como ainda armações para arma 
":"111 considerações propostas em alter- ?;ens. escadas, carteiras. escrivantr/:- , 
nutiva de grupos com potencia vízi- c>arros para dimagens, carritel para 
11ha ela e:::peclficada no item G) dêsdc j,Uindaste, malas para viajan tes, icr-

~~:
1
~~~~.~1~ªtiiº~~~ºG~a~1;~â~is~~;: ~~~~~r0se:!~o.~~~~~~o :~;~1to~

01~1:'ª{:;,~: 
~~:;çfo ~~~~fJ1~:ra~s. t!%º111taª ~~~= 1 ~~~5 t!~ cfeº~~~fna~e o A~:J~;j~~gç~~ 
v15t~ da Sem3na ·:. que tem também a Consêlho que renunciou 
f·m:1quecé-lo mais ui.na estampa do ,- Bananeira. s. 23 de mnlO de. 1938 -. 
ap1eciado Rugcndas. Sen~rhto Correia d e ;\lrnezes, prcsi-

- de1,tc do Conselho Fiscal, cm exerci-
A Céna Muda: - Recebemos o n.º cio de presidente. 

f95 dessa ótima pubhcação clnemato- ---------------
i,:ré.fica carioca . 

DP felcq_o material agradavel . •· A AO POBLICO 
fé~\1! ~~:~l:n: ~~i~el~~\~~ª1~ú::: Tendo t;C (•xt.rav1ado as cadernétos 
1·iu descrtcões de films. da Caixa Economica, sob ns. 2879, 

A capa de .. A Cêna Muda" fixa um 2880 e 2881 pertencentes ás deposi 
• uge.stlvo flagrante com Jon Hall e tantes Rosa Mar ia de Lima, Josefa 
Oorot!i , Lflmo11r · M:1rio r1:, C'>U('"i"~º (· Otihn Marl:l 

Sindicafo das Auxiliares do ~i~~~·"ta v:~~~"n,~~~"a"\~ttrt;"i,~r.n~;: :·~~l;~~s iini\~;~~~o e~. t!· Maciel 

Ccmércio de Jcão Pessôa c1i~ ;~f:ãdo preço do grupo deverão ;~~
11~~ito!1 

·~ 
96ia~r~~J:11

!st1~c~~rvs~: 

1 

ser apresentados preços cm separadr 10 l do leiloeiro oficial - ANDRADE 
CO~\'OC.\ C\O J)E ASSE'°IBLE'JA para as peças de maior clesgru;te. LL\llA. 

GERAL EXTlt,\Oltl>INAl<IA 

Dl' oniern cln H Pedro Paulo de Al
mt1da, prcsickntc dê!')te ~indkalo pro
fissional. ficam convoca.dos todos os 
~ocios clesta a ~ociação classista. no 
pleno gôso de .seus direitos 1,;ociais. pa 
r., uma rl"unlão de as5embléia geral 
extrnordtnária a realliar-sc no pro
,·uno àia !)ei:ci 161 de junho, ás 20 ho
ras. na ~édc d0 ~i n diC'~ to dos ,\U:\.ilia -
J'C!ô, d f) Comél'C'io cie J oão P cs~õa, á rua 
Duque Ge Caxias, 511-1.º andar. a , 
fim de procMer-~c á eleição de trés 
13, vogtiís e trC:s c3i suplentes que re- J 

pres~ntarao a clnsse con.1erciária na· 1 
com1ssão regional de sa1âr1o mínimo. 

João Pc.ssóa, 1.º de junho ele 1938 
Jos<' Ra ma lho. tccretário do "incli

"ei to. 

DR. J. ESCOBAR 
MEDICO OPERADOR E PARTEIRO 

( 'om longa pra tica nos ho<:.pita is do ltio G rande do Sul . 

ESPECIALIST,\ E~t l>OENÇ.\ ~ DAS CR!,\NÇ.\S E DO SANGUE. 

Atende a chamados a qualquer hora do dia ou da notte. 

R esidcncia provisoria: AVENIDA J0..\0; MACHADO, U8 . 

---- João Pessôa -"---
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R O T _4 R Y----C L V BE D E NECROLOGIA 
F U B A S NúMERO UM 

1 

DE MILHO [' o "LEAOEII" DOS FulíS 
JOÃO PESSôA 
A SUA REUNIÃO DE ANTE-ONTEM 

Reuniu nntc>-ontcm, ás 11.30. no rrs- Mourí'l respt>ctlvomt:'nlc clir<'lor da 
t~urant-e ·'Werner•·, o Rotnry Clube de Samlr PúLllc1.1 l' l'hC'íP cio Dh1p<•nsárto 
,Joéo Pc~sõ..i. sob a pre1-ldencin cio prof da Tubr>rr11Josf', que faró.o lmµot·luntet-õ 
coriotn110 ele MC'dciro~. ~t~crrtarlndo cmmtn1cuçfü'!-i sõbre n'>sunlos profi-
pelo .~r. Jvnqnim (?rnnlranti. la.tkn.., 

aomp~rccen:im amd" o:~ rotnrinno:s Ai1ul:1 Justifkon ;l nu.•:pnrta, r,m vá.-
Leonardo Arcové-rdc. Ehrn.r Avcnd::;en, rias 1'<'S~Ôt'ti, do dr. Mutéu:-; de Ollvelrn, 
Jós:1 Magnlh!'lcs. Dorgivnl Mororó. J. sccrrt6.r1os de Rotory, por motivo de 
prazeres COf>lho. Ubirajérn Mlndêlo. saúde. 
João Bntlbta Toni. Joáo Mornis, João O sr. J Pra1.erPs Coélho, igualmen
de Vnsco11 celos e Gott~chnlk: Coutinho, te. jw.;tiflcou a atl'::Pncin elo cir. Abe
membro do Rotary de Niterói. t,rcto Santo·:, presidente dnqu~ln :t.s-

A ~cssílo foi nb::-rta com um:1. salva I socincão, qu.c h1 dias se acha cnfêr
de pA.lmas cm homena'5tim :'ts Bnndei- mo 
ras. sf'guh1do-SC' o. 1-lor:, ctc Catnara- Pt:lo pre.siclentc foi nomPada. u,nn 
dagem. que. como ~cmprc, decorreu remissão pora visitar os cltiis desta
na mrlhor obscrvnção ás praxes ro- · cados rot~1rrnnos. 

No expedie.nte foram ildos um o_fi-. o ~ndnmC'nto elo estudo do proJHo te
clo do Rotar:i, C~ube de S. Pa~lo. agi a- lativo á CRsa Econômka tendo a ro-

tá.rias. . . ~ . , . 1 O sr. Joaquim Ca.valcanti pm·UrJpou 

~er~~~d~~._:;f~:1 ~o~T?J0P~g1 .?~f~e~~~ ~~~f~º re~pectiva se reuitldo regular-

~~~:?ªJ~" G~~~~!d~:P{;i~ii.ftat ~!~~~ O p~·of C~riolano de 1\frdc>iros refo-
rent.c no més de abril último, além de riu·se á prnx.nna Convrnr:a~ do Ro
outra.s comunicações. t.ary Jnt<'rnnqon::il. ~ se V<'i·1flcar cm 

A palest:i'a do dia cste\·c confiada ao S. Francisco da Ca1lforni: 1
, tcn~o si

dr. Jô:sa Magalhãe~. que prendeu por do ,aclamndo. µor proposta daquele ro
alguns minutos a atenção elo plenário. t~rrnno. o Governndor J~c:,~ elo N~:;
lendo wna oportuna e brilhante pales- c1menLo Brito delegado of1c1al do no
tra sôbre o têma •·o leite e a tuber- ta1'y Clube de João Pcssôa ao impor
culose bovina··. trabalho que motivou tnnte c:onrláv!' rotário. 
\1Vos aplausos de todos os presentes. Após outros assnnlos de int-eres:;e 

O sr. Dorgival l\fororó comunicou a para a vicia de Rot:lry, foi encenada 
presença, na próxima reunião, dos drs. a sessão. tendo sido ainda justifica
Aquiles Scorzelli Junior e Lourival da a ausencia de vários ::;odos. 

VIDA MUNICIPAL 
GU,\RABIRA 

AS GRANDES HOMENAGENS DE 
GUARABIRA AO PRESIDENTE 

GETúLIO VARGAS 

Alcançaram um sucesso inédito nes
ta cidade as festas realizadas, no dia 
24 de maio, em regosijo de haver o 
presidente Getúlio Vargas escapado 
é. furia de inimigos sanguinários e, 
ao mesmo tempo, de solidariedade a 
essn figura inconfundivel de estadista 
e patrióta que encarna nêste momen
to a própria salvação nacional. 

O programa elaborado foi rigoro
samente cumprido. 

Muítas solenidades, porém, tiveram 
wn realce invulgar, wn brilho supe-:: 
rior. 

O Papa vai definir a opinião 
do Vaticano ante os impor· 
tantes problêma!l poUticos 

. do mundo 
PARIS, !.º <A UNIAOl - A im

prensa parisiense antmcia a nróxlmo 
oubiicacão de um "Syllabus··. de s. S 
o Plipa Pio XI, composto de oi to pon
tn"i principai::i. 

Nêsse documento apostólico. escre
ve- "Le Journal", o Sumo PontHice 
fixar:\ a opinião do Vaticano sõbre 
importantes problem~s de pollt.ica in
ternacionql, fazendo possivelmeute 
daras alusões ás relações existentes 
entre a Igreja Católica e as grandes 
potencias européas. 

pontos doutrinários da nossa Novn 
O DESFILE MILITAR Carta Magna, o prefeito Sabinia.no 

A's nove horas, após o hasteamrn- ! ~1~tr:f~irdi Jre~~~i~!r8a.;liiioc~!·~~ 
lo da Bandeira na séde elo T. G. ·1u. f gas. inaugurando-o sob o::. aplausos 
onde proferiu entusiasticn oração de do povo que enchia completamen,te os 

{fi~!rtasª~;u~:p~ss~~e~~~~~tea~e~= 1 !:ak~~e;~~n~~f1~lo~olenidade a banda 
tremismos, o dr. Miranda Azevêdo, de músico rxecutou o Híno Nacional. 
promotor público desta comarca, reali- O relrato do Presidente Getúlio 
zou-se um desfile militar que percoi-- Vargas ficou ladeado pelo do exmo. 
reu as principais artérias da cidade e dr. Argemiro de Fig.uetrêdo. Interven
no qual t.omaram parte os Tiros de tor Federal nêste Estado e do ex-pre
Guerra ns. 41 e 32, desta cidade e de sidente Epitllcio Pessôa. 
Bananeiras, respectivamente. e os sol
dados da Força Pública, tendo á fren
te a banda de música local 

O desfile constituiu U.nl espetáculo 
devéras magnifico, quer pelo garbo 
dos atiradores, quer pelo entusiasmo 
que despertou na grande massa que 
o assistiu. 

RATIFICAÇAO DOS LIMITES IN
TER-MUNICIPAIS 

Atendendo ao convite que lhes fi
zera o dr. Prefeito Municipal. no sen
tido de serem rntificaclo..,:;. solenemPn
te, os acôrdos dos limite::; inter-mu
nicipais, para aqui conrergiram os 
prefeitos de Areia, Bananeiras, Ma
mangunpc, Alagüa Grande e demats 
tnuniciplos vizinhos 

PFtOV A DESPORTIVA 

Marcada para ãs 15 hora~ a prova 
def:'portiv alraiu para a praça de es
portes. á Avenida D. Pedro II, cêrca 
de mll espectadores. 

Todas as provas, tais como corri
da de vf'locidadP, de resistênda, de 
so.co. salto em altura e distancia, bo
la milltnr, fóram disputadas nrdorosa
ment,c por elementos dos Tiros d(' 
Gu<'rrn "32'' e ''41 '._ da Fm·ça Policial 
e do Instituio Co(llercial "Pedro A
mérico", lendo os venc('dOl'f>S recebi
do os prC'mios respectivos. SauOOndo
o:,. di"cur~ou o dr. o~rnar ele AqUino. 
que rcs~altou o valõr da educação fí
sico. e teceu um hlno de louvor áquelas 
fe~tlvidride.s em homenagem ao pr<'
siclente Getúlio Vargas, o salvador da 
Nação. 

O BAILE 

Ma.nul'I Jo,HJnim da Sih'a. -· FniC'<'<'U 
ás primeha~ horas dt> autf'·OllLNn. o 
operé.r1o Manuel Jo.:~quim eia SJlva, 
membro 'dt•i-;l;1cnclo dn Ligíl elo~ C:ir
roceiro~ dr Jofio P(?i-sôa. Q óbllo ve· 
riflcou-sC' 110 Ho:,pital "Santa habt'i .. 
dt- onde :-.alu o fet·etro ontem, com 
t'Tande ac-vmi.,an.hamellto de assoclodo~ 
ela me!'>tnn Llgr\, além de rcprc•sfnt.~1-
ções de viírlus sociedade:;. trabo.lhistas 
Ao b::dxnr o corpo â sepultnra. 110 Ce~ 
mitcrlu cio SC'Hhor ela Bóa. Sentença. 
/alaram o:;; srs. ,foão Ev.1ngeltsta " Jotié 
Pequeno, d1rrtorf'~ da Liga do~ Cr:irro
cdros e J11ven:-il Pereira. representan
do u UniH.o dos 'J'rabolha.dores. 

Representaram-se no enterro elo 
operário Manuel .Joaquim, as seguin
te~ instituições classistas: S1ncl1ca1o 
cios Opera.rios em Const111ção Civil. 
Sindicato dos Auxiliares do Comércio 
de Jo:i.o Pessôa, Sociedade •· Albert.o 

FINO - DELICIOSO - ORIGINALMENTE EMBALADO 
PRODUTO DO MOINHO DA LUZ 

SA<lUINHOS DE OC:LOl•'ANE Quilo lUOO 
h "' $700 

Peça pelo telefone 1.127 - FABRICA IMPERIAL 
MACIEL PINHEIRO, 270 

Agente depositario: R. DE LIMA SANTOS 
BARAO DA P,\SSAGEM, 9 

de tirito•·. Sindica to do~ Metalurg1cos. 
Cent1 o dos Opt'rános da Torrelandin e 1 r:~~::~ ÜJJ<'l o rio de Barreil ns e 
SAO JOAO - Grandt- e'-'.traç.lo da 1 INEM A 

LOTERIA l'EDERAL 
2.00Q.:000$000 ---------

350$000 o bilhete - 4 0?.8 prenuos .-------- CAR'f AZ DO DL\. 
minio do Pre-sidentc Getúlio V:.tr ta.5 
r dos seu.s ouxiliares imediatos, pro
duzhi, aqui. um movimento de rerul
.rn aos inimigos do Brasil, esta11do 
o povo, gui;:,clo pdo- espírito inteligente 
e prof:ressh,ta do nosso Prefeito, ao 
lado do Govêrno para qualquer C'mer
gência. 

Vários telegramas de solidariedade 
fôram cnviDdos ao presidente Getú-
~~~ ~f~~f~~-ê~o~º interventor Ari;emtro ! 

O 13 de maio, devido à iniciativa 
do capitão Adernar Galdino, foi con
dignamente festejado nesta cidade 

1 

A coinissiio promotora das sole-nida
des, aindn sob a impressão ela mons
truosa intentona da madrugada de 11 
foi obrigado· fl fazer ligeira. modifica- 1 
cão no programa. não sendo, porém, 
altt>radas as suas bases primordiais. 

•·A's o horas da manhã: - Prova de 

eia. (7 quilometras). Ponto de parti-

PLAZA: - Na \'espC>ral, •· \r
nias da Ll'i ·•. com Ch~Stcr M~r· 
ris (' Uorwl Barrymore, da. 
"~te t r o Goldwym Ma.yer". 
Complc-mento. 

- A' rroite, "Furias do Cora· 
e;ão·-. <'Om Wattaí'e 1'.leerv e 
1,ionel Rarrymore, da ";\1<'h'o 
Goldwym :;\laycr". Complc
mcnLos 

R.EX: - .. :\quéla Da.ma l~on
dl'ina .. , com Karen Morlf"y r 
Robert Baldw;vn, da. "Para
mount •·. CompJcment-Os. 

SANTA ROSA: - "0 Grito 
da St"h•a ·•, l"om Clark Gabk e 
Loretta l'oung, da '·20Lh Ccn· 
tury Fox" Complemento. 

l'F.Lil'F,'IA: - "O Anjo da 
Ribalta .. , com Anne ShirJcy e 
Phili11s llotmcs, da "R. K. O 
Ra.dio''. Complemento. 

JAGUARIBE: - "O Dêdo 

Acu-.;a.d-or··, com Marsha Hunt 
Robert ('ummings e. mais, a 
3.ª sérl<' de ··o Ca..,·afeiro Fa.n
fa~ma ··. com Rm::k .Jones, da. 
"úruversat•· Com1~lémenlo:... 

' TÓEAL: - · A Evasão dt" 
Bulldog Drummnnd ••. com R~Y 
1\liland e llcalhl"r .\ng.el, da 
'"Paramounl" 

\IETROPOLE: - "A Yoz dn 
Oulro l\fundo··, com Lionel 
B:uTy111ore. 

S PEDRO: - "Cartas, a Cru 
.1dolo ··. com Polly Rowlcs.\ e 
Henry Hunler, d.i "Uni\'ersa1•·. 
Complementos 

REPOBL!CA: - "Desafiando 
;-i Lei". filme dl' a,·enturas. com 
Rarry Carcy t' a :i.ª série de "O 

~:~ta~:m!~/a:ºJ:~ c;:,J!!~~ 
da "lt_ t, O. Radio"'. Com
plemento. 

Eis o progrn.1'.na: 1 

t1~i~~ ice~~:~~ ci~rri~~nº.de st~es1~~e~·= 

~:da~it:fe 6c~~~;in~~~ t~!%c~~ã~h~~ 1 .__ _________________________ _, 

gada: Obelisco. Juízes de saída: ca
pitão Adi?mar Galdino, Severino Ra
fael e José Nogueira: de chegada.: 
drs. Benedito Barbosa, Jo::;é Borges 
e Severino Marinho. 

Concorrentes: Antonio Nogueira, 
José Torres, prof. Pedro ~~vec;, AnLo
nio Pereira Sobrinho, Fernando Fer
raz, Jaime Fforo e Américo Cavalcan
ti. 

- A's 7 hOl'as: - Hasterunento da 
Bandeira Nacional nos edlficio:s da:,; 
escolas pliLlica5 e partlcuhre.<;, com 
a presença dos corpos docente e dis
cente. Hino Nacional 

- A's 8 horas: - A mesma ceruno
nia no edlficio do Concêlho Municl
pal, com a presença das autotidades, 
profeissoraclo, educandos, etc. _ 

- A's 14 horas: - Dcrnonstraçao 
d'!. uma lição de Educação Fí.~ica .Pf"
los alunos do Externato "Ep1ta.c10 
Per..c;õa", dedicada nos srs. p~Ps dr 
Familia e aos filhos de Alagôri No
va, sob a direção do capitão Aclema 1 

Galdino. 
- A's 14.20 horas: - Lançamento 

de pCso, µrovo. dedicada no dr. Bene
dito Barbo.so. prefeito municipal. 

Concorrent<'s: Antonio Nogueira. 
Pedro Neves. Inácio Torres. Alvaro 
Leite. José Barbosa dr Sousa. Anto
nio Pereim SObrinho C' Atnérico Ca
valcanti. JuizP~ Capit.áo Adernar 
G~ldíno. Virgillo U'al e Gilberto Ca
rakanti 

- A's 14.40 hora.e-: - Saltos em 
all ura. prova dedicada ao vir;árlo Jo
sé Borges. 

Concorrente.s: Pedro Neves, Anto
nio PerPtrn Sobrinho. Jo-;é D:-irbosa dr 

Jo~é Borges. usando ainda da mesma ASSOCIAÇÕES 
um aluno do Externato •·Epitacio 
Pessôa ., e outro da escola "Santa He- "Caixa de Aposentadoria e Pen.<;Õ"S 
Je1_1a ·•. Nessa ocasião O Hino_ I~a~ional de Seruicos Urbanos Oficiais em João 
foi cantado por 400 escol1ues sob_ a Pesroa"; - Verificou-se recentemen-
1 t"'Jrncia. do prof.. Pedto Neves: Logo te a incorporação da "Caixa de Apo
após fez-se a cnttega dos premies. aos .'>f"J1í',1.do1·ia e PEn~áes dn'- En,nr"e:~du 
v<>ncedores das provas ,~esportivas, de Aguas e Esgótos", dêste Estado, á 
falando ? ~r. José Bo~ges ·, . ,· , ~ua congenere dos Empregados do 

A ~0~1ssuo ~rornoto1a cios 1er:11d~s j Frr:présa Tração. Luz e Fórça, tend~ 
fest~·Jos. 01•1e " - comp~nlla do d!· B - , sido orgflnizada, em consequencia, a 
n~d1to Bnibos,i.. capitao Adem.a_1 Gal- "Caixa dr> Aposentadoria e Pensões 
dmo e os pr~fessores Clodonmo Lenl de Ser..1icos Urbanos Oficiais em Joüo 
e Helena Calaas, fez um veeme.nte a- P . ,. · 
pélo ns exmas. familias, .autoridades, e~s~·~rêrida C::iixa acaba de elegrr a 
educandos, c~a.ss~s comerc1al e pro~u- !;U::t primeira diretorfa, com mandato 
tora do mun.1c1pio e ao povo em gc1~l, parR o trienio 1938·1940, estanâo a 
para assls~t:~i em a. todas as sol~n1d,.- me!<.ma assim constituida: 
des. que fo1am ~b!ilhnntaclas po1_ m:nn Camilo Lelis elos San1os. presicten
excel~nte orquesh a da Força. Publica L?: Dtogo B'l'az d<' Araújo. secretário, 
do &~clo. (!Cntllrnente ced1cln pelo Orlando Cordéit'o de Aralijô, Joaquim 
cel eh. Delmlro d~ Andrade. Galdino de Lima e Antonio de Aze-

•. . . - I '~o p~~1!f[g: r:~~~~~~; ~~;iv~~~nn-
O })~C'feilo mumc1pal. contmu,i na . ão do secretá1io daquéla Cai-

rxecuçao do .seu programa de me- l i~icaç 
lhornmentos a rsta rldad<'. Em <'~?'a- xa. _ 
ter provisório. s. s. _fará no pr~'<imo 

I 
LO'It::f'tl.\ 1''EllERAL - SAO JOAO 

~tb1f!. j/~~\'!~~~ç~~it~
0 .m;~~rz1~~·~ 2.000 :000$000 

~o m;1;tct·ial necessário á consl ruç:\o 4 028 PRE~!!OS NUM TOTAL DE 
dl'fil1i1.I\''-l. 1 6.090:000,000 

p1~·~,~!~~a,,z;1,,"~/:l!~. d~,\~,.~t·~~"~: IMPRESSIONANTE DEPOI• 
nidas Santiago, Inspetor regional da MENTO CONTRA A RUSSIA 
qua.rtn zonn com séde na cidade de ~ 

Areia. PUBLICADO NO CANADA A 's dez hora!i, em um dos salões da 
Prefeiturn, após os e,;clnrechnentos 
necessános. fôrn.m devidamente a~si
nados e registados os limites dêste 
com os municlpios ali represrntados. 

A's onze horas teve lugar o almoço 
Oferecido pelo prefeilo Sabiniano 
Maia aos visitantes. 

Sousa, José Basilio Filho e Arliquilino Por intrrfrrrnci;:1 do sr Pl'rfrito M,1. MONTREAL. Mcilo l Agência Na
~1~~~1~~~~1. ti:/:~ ~~L~~~~e!l };;~: 1,~cipal foi 1:rabcrto o sub-pó~t~ mé· cion,11> - A n·vbt~ ··Macleans Maga-

Teve O comprtrecimento de tridos quirn EustaqUlO dica desta r1d~df'. Q\1C vem pre~t..,ndo 7lnC .• nubhC'Olt rectnt~me~te urr ar-
os elementos de realce social d" nos- A's 15 ho;as· - SaltOt; em f'.r- relevantes scviços á população l<?Cal, Ugo sobre a .. 1mpre~~oes X d'e,a.gem 
:-a trrra. o baile que a famíli::i gua- tf!';;;ão prova dedicada. ao prof. Clo- 1 e~·rando o nlP~mo f"ntt·.e~UC' aos cmdrt· C'Olht~las \Jf"lO "?!oncl Jorge w na. 
ra.birense ofereceu aos prefeitos visi- · domirÓ i..,~ol . . , . . g~s :::Cv~~:~1.µctcnt.e cimico dr. Os,•,1J- J Rri;:oi~º~f:t:~f;~~r ª·" condições pe-

APOSIÇAO DO RETRATO DO CHE
FE NACIONAL NA PREFEITURA 

tantes. Con~ou.tnl<:"s· -.5. a~,unos. do .Ext~l· ... nosas cm que e .... rno os trabalhadores 
Decorreu num ambiente de rordia- na1o Ep1tá~10 P~s--oa . Jwzes. P1of. fo <'Rdos (ins ohrn· cio canal entre 

lidadc e satisfação geral, prolongon- Pedro. N~ves. Crt!ilovam Montenegro ComplC'tou unas no dia 23 do cor- M~~cou e O Volga ein numero de ... 

pr!;:1~;z;is~f:~:es~º!11d: ~~~~~~ç~u~~~ do-se por toda a noite. e .:_os1.:er~;o horas; - Cm-rida da tt>etP [I srn Marta Leal. esposa do ~~,l~ degt:~~~is~e~·~s s~ldct:º<lec~;= 
tidades, Tiros de Quera. desta cidade Em 25 de maio de 1938. :~ntop.e1u. prova dedicada ao dr Jo- c:r. João Gomes dn Silva, funcioná- rar que os w,·icts não se têll?, preotu-
c de Bananeiras. alunas do Colégio N se B01grs. l'io d.i Fazrutlti do. ESLado r,adri C'Olll a refónna perulendé.!·ta 
S. da Luz e do Grupo Escolar "Ante- <O Correspondente, Concorr,:,nt<'s - 3 lHrm,•,;_ dr 10 tl<'lll <'Om :1 uwlllorla. àas couctlçries 
uor Navaro" e re:;pecttvai; professo- u),mos do ExtPrnato '·Ep1t1'1r1~ Pl·'- /\ fttn rlP tr.-itar de mtt'rr<;:o.('>~ d<'·{f.t do~ obreiro::. .if·:,im conclúe o ,,oronel 

~~· ~~eJ:r:~~~ti~1ci!~}ºiª~of~~1t1~~ .\LJ\GO,\ NO\',\ t~~~~ í~!:~~~r ·~=~~!~~ ::~t~~~~~l1;·~c'i~-, < onnum \'in,lon. hoje. á cepilal dn Es· ~-:~;a ·;1~ ~~~ii~mt~~ma li:-:::aa<~cue ~~ 
da Inauguração- do retrato e.lo presi- Entrr outras soknldnclcs que se \'('- dr satda: dr Benedito Bnrbo~a. Den- ~~tl7<Jc~l.d;, ~~n;~~l~n~:r~~~~v~r~;.ci~ tron~fol'mou em l.111 drc.1ha cruel. Ntl\1-
dente Getúlio Vargas, no salão desti- rificaram nesta cidade. cometnora11rlo to Vimrn <' Antonio Nogueira, de chr- ensejo pai•a fu:•wr n aqulzição dr um ca, exi:.;tiu f6rma cl'e tirania mais ter
nado á galeria dos grandes braslleí- fl descoberta <lo Bra:r;il res!iolta ei apo- gada. tionrélho nuto-fAlante parR O no<;~O ri\1 el qne ~ imµr•ra'l\t(' hoje na U.R.S.S. 
ros. siçãÓ doR retratos do. pre:üclente C'ri!'- ~;;'i;/f'~/,· lp5

1
'.~~•o h~~~t~aci; ;ir;:.davt:: râdio público. m<"lhoramenlo de alta Pctiºc\ .. ,ºnnt,1

1
·~,,ln

0
clO, cncli~~lu~~r~~n~e / 1~abJleii~~ 

Peft%~n~a ~~n~ú.~tc~io~i~~nt~xde~u;:1~~ ~l;~ Jeª
1
ff:ue~rê~

0
o, 1~~e~;rR~º~1El A~;:= g:Hio Leol. inspetor do en~ino loral. ~ignifica<'fto tiOcinl meio ex1~rímrntndo para a mudunra 

~º.a'V/1ºn'1ªaçnooesMeasicno.lapr1eesfepilroesde1é1stete'·mºund1r-, feiptu, .• ,.,ªt·o de r•conl1•.rln1•11to •. •-º, t,1- Concorr<'ntP:'): - 2 turmas. de 11 das cond1<:ôe:: socta!s. Na Russia vê-
'" .. ., .,~" nhmo; do E:<ter1\:1to "Epitéc10 Pe.,;- Como no-1 anos anteriorcR, 0,._ ff"~- Sí' clar:untnk Que o romunismo é wn 

b'~1
oa d~~r~nl~~n!n1~~-act~~1:ert~1c~hj~ 1 ~~~s~ro~r~~~~~h~~irmn ~o~~;·"~~ºhe~!= sõa··. JuiiPs'. Prof. Prdro ~P\'cs. Iná- tej~ do mé, ele maio SC' \'Ôm rf'~ll 7nn- rclumbontc i.n'-'ncr .;o. Em vez clr tnl

Nacionnl. D1Yidlu-a f'm qnntrn. fase•,, flclos Jll'cstndos ao Bmsil e á Paraíba ~i~; ~~:;';~ão 
O A~~~~'.~:'~:í~f~~I, d~: }~;~ ;(~ ,';.º~1a','D~'.ªioct:';m;,rãi0iL~:ta;~tt,t: ;~~ 1~111

1
,\~~'.·úe~e;,1(i~;'.~º 01~~f,'.',,m,/~'.;,t~ 

~l~l~1~~~1I;;; J!11~.~~~;h. \;~s,M'~ÜI~~'-C'J~ 1w~n; :r~~ ~~~1;t~~~ehf~~:~~3:ia~o1lOrn.s, i~J!~s l' Sevrrino Mnrinho. ele Chc- dt> fiUü I ~~~a1~~~~il~Ó~~ lft!~~d<!C :e~~~~\i,~t'\O. 

~~/'º Brasll um destlno sempre me- ~fd~~:!·e~C'r~~n af~~~~ d~:m~!~~~~sau~= Entrega do bWifáo ao v1gúl'io Jo~é ------------- --
Salientou que abolindo os partidos blica.R e pnrticularcs, que f'ntoaram o B~gc.~ 's 16 horas; - Desf1k pPlas E' íliintrl di· nótA O rsfôrl'o nni, 0 VIDA ESCOi.AR 

)lOUtlco:-. e restringindo a outonomia Hino Nnctomi.l. sob a dtrécão dn com- ruas dn. cidade. cln!; Crt~ancnc; esco"1- ~~s r:~!e~~é;~ctcto~m~~~r1~\:1~s W,\1,;~ 

~~~[~~i~~al: ~x~~~~::f1~~º~eª f~,~~~= JJ!::;:;~!t~~~~l~~;t J:;-eof tf'~d;i~t!''~~n- ~d~1;~~ Ja1~;~e;úo geral do capitão trofes, a fim ele solucionar. em defl- cOLEGIO otoCES.\~O ··PIO, ·· 
te os extremismos. abandonando n I tinúa a ser a vida públlca dos dois - A's 18 horas; - Arrf'amento da nitlvo. as no5.Sns quesWes de !ronlcl- i\ cllretorla cto Colcgio Dloccslno 
\'l'lha liberal-democracia e criando, 1?rn11des estadistas, n1'.>ó.c; a revolurão ~~à~~~i1~.c~:~t~n~ e:;~r~~ l~in~e~~·= ra~f:!indo com prud,enci~. den~ro do t '"Pio X" aviso. aos Íl'ltere~sados qur 118 fri~~ ~~~~~ 0d;r~~l~:n:v~~~~~() ºv!:= ~6I~~O d~ !ri~L~a~t;~~~h~~ 1~;~r~:~ r~f;~ cional dire1to e da ju~tlro. s. s.: em ~ern~v.en- prova~ parC'iai.'- ~ ~" realtzar~m. m.no-
ga., restaurou a tranquilidade no P1Us rarn os ~rs, Inácio Peretra de Mélo - A's "0 horas· -· Sessão chka no elo O ca..\O dP modo a nao dcixal un~ uh.í obedecerão ao hornrlo abriixn 
'riº nol)So prestigio no cxter!or .. solidt- e severino Sotéro da. Sil\'n, Paço Mu~icipal, ~oba presidenc:ia do 'plantada. 0 m.Pnor dls5idia entre os! A:s 13 12 - Q~ít1:1icc da 3;ª ,!'.:erip 

cando i b i 1. d ó dr. Benedito Barbosa. prefeito do nossos v12inhos. 1 A s I4 12 - Histó11n. da C1' Uiznç,tlo 

rc;~~~~~is~irf~~~::ti,;,::~~capeç: O v!l atentado da noite de 1J do ~:';!~~ci~tià;,~;.:. g~";,';;'~~a~~~ ~t~~\~ Em 20 de lr.UÍO de 1938 i daN~.• <~~ 4 estão reahcl'\'15 llS UU1"S 
oratória, ·após di,;correr ióbre vàrios corrente. cuja finalidade em o eKter- ouviu-se a palavra fluente do pnctre <O Corrc,pondenle> · por, V curso · erlnclo 
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Ultima Hora 
APOSIÇÃO O 2.0 ANIVERSÁRIO, ONTEM, DA 

C DO P AfS E ESTRANGEffiO ) 
/\MPARO A'S CLASSES TRABA· NÃO FORAM EXTINTAS AS FE'· 

LHADORAS RIAS JUÃNINAS NO DISTRITO 

RIO. J (A UNIÃO) - Encontra-se 
no Ministério do Trabalho o ant.e
projéto de um decréto-lei criando no
vo Instituto de Previdência destinado 
a amparar certas classes de trabalha
dMes r1ue ainda. não gozam das van
tai:ens da atual ot'ganiza('âo do mes
mo nome. 

FEDERAL 

RIO, l (A UNIÃO) - O pt•efeito 
Henrique Dodsworth desmentiu a no
ticia ontem dh•ulgada de que se ha
,•ia extinguido as férias esC'olal'es de 
junho, no Distrito Federal 

O 6." ANIVERSA'RIO DO "O RA-
JIOMENAGEM AO l'Rt:SIDENTE DIC.\L .. 

GF.TúLIO VARGAS NA ESCOLA 
"QUINTINO BOCAnlVA" 

RIO, l ; A UNIÃO) - Realizou-se, 
hoje, na Escola "Quintino Bocaiúva ·· 
a aposição do retrato .do presidPnte 
Gf'túlio Vargas em todas as salas de 
aula. 

A cel'imonia · revestiu-se de soleni
dade, fala.ndo, na ocasião, vários pro
fessores. 

RIO, l IA. N.) - Passa hoje o 
'"exto anive1·sário do "0 Radica l", 
C'Onceituado órgão da imprensa ca
J:ióca, dirigido pelo jornalista Rodol-
fo Carvalho. 

No seu artigo de fundo, sobre o a
contecimento, o conhecido periódico 
assinala: .. O nacionalismo é a base 
ideológica sobre a qual repousa "O 
Radical". Colocamos o Brasil acima 

o J\IIAESTRO ""llGNONE REGRES- de tudo, ressalvad:-t a primazia espi-
SOU DA EUROPA ritual e os princípios católicos de 01·-

lll.O, 1 {A UNIÃO) _ Procedente dem moral e doutrinária". 

da EurnJ>a, chegou, hoje, a esta capi- OS- l\lE'TODOS EM
tal, o com~os~tor e re~ente .de or- j E~~UE~AAND°o~ PELA POLICIA CAr 
ctuestra. b1·a.s1le1ro Francisco Mtgnone. 

No velho mundo, Mignone visitou a RIO'CA 

do retrato do Presidente 
Getúlio Vargas nas Prefel• 

furas do interior 
Teve lugar cm Princeza Isabel, no 

salão nobre da Preteltura local, o ato 
solene dn aposição do retrato do pre
sidente Getúlio Vargas, como home
nagem do povo e dos poderes munici
pais dalí ao eminente Chefe da Na
ção. 

Nêssc sentido. recebeu o intPrven .. 
tor Argemiro de Figuelrêdo a seguin
te comunicação telegráfica· 

"Princeza Isabel, 15 - Exmo. Sr. 
Intervf>ntor Federal Estado - Jolo 
Pessóa - Tenho o maior prazer de 
comunicar ao eminente chefe haver 
o municipio de Princeza Isabel sob 
minha direção inaugurado solenemen
te o retrato do presidente Getúlio 
Vargas. no salão nobre desta Prefeip 
tura, tendo assistido ao ato pessôas 
de maior representação em todas as 
classes. A ata da sessão será enviada. 
á. "A União" para publlcação. Nessa. 
ocasião, foi vivamente aclamado por 
todos os presentes o nome de v. excla., 
apontado como grande bemfeitor do 
nosso .querido Estado. Atenciosas sau
dações. Manoel Carlos, prefeito inte
rino." 

NOTAS DE 
PALACIO 

Esteve ontem. no Palacio da Re
denção. em visita ele cordialidade ao 
interventor Argemiro de Figueirêdo. 
o maJor Luiz Felipe de Albuquerque. 
chefe do Serviço de Engenharia Mi
litar da 7. o. Região, que se fez acom
panhar do seu adjunto. capitão Nel
son Lopes. 

Altmanha, Itália e vários outros RIO, 1 (A. N.) _ 0 general J. Fe~~;al~e~eg;::r1:Ssoªr~ :;ri!n~~v{~~~~ 
países, em missão de propaganda da Vaccarezza, e)..-chefe de Po\ícia de eles Be1.erra. agradeceu a sua efettva
music:.. brasileira., de- que se desin- Buenos Aires, acha-se nesta capital, ção no Grupo Escolar de Araruna 

l'umhh1 <'Om b1·ilhante e'."..ito em via~em tl.e o~servações dos méto- i Durnnt.e o dia de ontem estiveram 
dos de mvestigaçao adotados pela po- em Palacio as seguintes pessõas: drs. 
lícia carióca, Flavio Ribeiro, Sizenando Oliveira, FADIGA? 

SOMNOLENCIA? 
Elimine os toxicos 
do organismo com 

ENO 'Sal d• 
Fructa• 

TODOS! 

- Há 400 a.nos, Thomas Crom
well ordenou a todas as igrejas 
paroquia.is da Inglaterra que se 
munissem de uma tradu('áo inglê
sa. da Biblia. Para comemorar o 
qwirto centenario do aconteci
mento, o al'cebispo de Canterbu-
1·y inaugurou em abril recem-fin
do uma '·Bible Room" (Sala da 
81b1ia), no British Museum, de 
J,ondres. A rerimonia foi assisti
da t>elos "Amigos das Bibliotécas 
Nacionais". Importante sociedade 
a c111c a Inglaterra deve, em parte, 
o ine,stimavel servi('o da anuisiçâo 
tio "Codex Sinaiiicus··. Falando 
nessa ocasião, Sir Frederic Ke
nyon, }>residente da sociedade e 
a.ntígo <liretor do British i\,luseum, 
acentuou que Londres era a socie
a<'entuou que Londres era a cida
de que possuia a mais rica cole
<:fto de Biblias do mundç, inteiro, 
hem <'Omo as mais antigas ver
SÚ<"S <"m grego, em latim, em cop
ta, t'tC. 

Pedro Ulisses e Aquiles Scorzeli: pre
feitos Joaquim Matos, Antonio San
tiago, Marója Fílho, Francisco Cor-

llNT&EVISTA DO O ~ECRETA'RIO reia de Queiroz e João Venancio da 
DA AGRICUL'J'UUA DE s PAU- Fonsêca; ''$l·s. Jeremias Veno.ncio, 
LO 

S. PAULO, 1 (A. N.) - O sr. Ma
riano Vendt"'I, :,;etretário da Agricul
tura déste ~sta.do. tendo regr~!!rSado, 
hoje, do Rio de Janeiro, concedeu 
uma entrevista aos jornais, dec:Jaran
do: ·· Mantive-me em contacto com 
as autoridades máximas da Repúbli 
ca. tl'atando da execução do Estado 
Novo, cujo programa. encerra como 
ponto ca.pital, o sincronismo perfeito 
entre todas as fôrças do País, pal'a 
o trabalho eficiente e produtivo''. 

, EXTRADIÇÃO 
GUtS 

DE' UM PORTO-

LISBOA, l IA. N.) - A polícia 
desta. ca.pital esta. organizando wn 
pl'occsso de extradição contra o sr. 
Má.rio Esteves, que após um desfalque 
de 200 contos, feitio na Companhia de 
Gáz e Eletricidade, fugiu para o Bra
s.il. 

A NOMEAÇÃO DO SR. JULIO ROC· 

CA I' A lt A E111BAIXADOR NO 

BRASIL 

BUENOS AIRES, 1 (A. N.) - A 
chancelaria brasileira enviou ao Mi
nistro das Relações Exteriores u'a 
mensagem a.provando a escolha do 
sr. Julio Rocca para embaixador da 
Al'gent.ina no Rio de Janeil'o. 

Boaventura de Sousa Braz, professo
res Arnaldo de Barros Moreira, João 
Sales, José de Sousa, Antonio de Bar
ro!': Moreir:1 e Luiz Agostinho ele 
Araújo: l'irns e sitas. Joana Dias dn 
Silva. Corina de Freitfüi Batista., Ira
cí Soares e 'A:e1·minia Gnlvão. 

AS ATIVIDADES DO INSTI~ 
TUTO DO AÇUCAR E 

DO ALCOOL 
Uma 

do 
entrevista a respeito, 
sr. Barbosa Lima 

Sobrinho 
RIO, 1.º <A. N.) - o dr. Barbosa 

Lima Sobrinho, presidente do Inst.i-

~~~o iije~cfcf ~p~·e:a AJ~~t°~' :cil~~~~ 
através da Agencia Nacional, impor
tante entrevista sõbre a vida, orienta
ção e atuação do referido InsLituto. 

Depois de esplanar, as suas idéias 
a. respeito da intervenção do Estado 
n:1 economia, o entrevistado passou 
a detalhar a ação do Instituto que 
dirige, mostrando que o seu papel é 
mais de orientação que de direção. 

A seguir. estuda a economia açuca
reira. descrevendo a sua situação no 
momento. 

Continuando, o sr. Barbo!>e. Liina 
Sobrinho passa a mostrar que a Q.efêsa 
eficaz do açucar será feita, e a
firma: "Dêsde que não pademos 
aontar com a ampliação do consumo 
para absorver o .excésso, precisamos 
lutar mais energicamente pelo res
peito das quotas de produção e de
senvolver até o seu limite máximo, a 
produção do alcool. Essas medidas, 
aliãs, Já fôram tomadas pela comis
são executiva do Instituto do Acu..:'E 
e do Alcool." 

FUNDAÇÃO DO CENTRO CíVICO AR
GEMIRO DE FIGUEIRÊDO 

o JANTAR REALIZADO NA SUA SfüE SOCIAL 

Aspecto do jantar ontem realizado na séde do Centro Cívit'o Argemiro d<• 
Figueirêdo, por motivo do 2.0 aniversário da sua funda('ão, vendo-&e, enlrt' 

outras pessôas, os drs Raul de Góis, Fl'ancisÍ::o Porto 
João Franca e Alves de )Iélo 

Comemorando ontem o 2.0 aniver- r curso do 2.0 aniversário do Cenlro 
sáno da s.!!_a fundação, o Centro Ci- CÍ\·ico Argemiro de Figueirédo e c:oll
vico Arg·emiro de Figueirêdo ofere- citou a todos os legionários dt Crnz 
ceu um jantar ás autoridades e ami- âas Armas continuassem a mnrchai 

gos, em sua séde social, em Cruz das com o mesmo ardor cívico ao lado 
Armas, coincidindo a data com o de Argemiro de Figueirêdo que en<'aJ 
transcurrn do primeiro ano da in.ves- na as legítimas aspirações da P,u·ai
tidura do dr. João Franca na Chefa- ba no Estado Novo 
turn de Policia do Estado que, por - Ainda falaram o dr. Alvrs dt• 
êsse motivo foí homenag~cto por to- Mélo, delegado do 2.º distrito e• o ~ 
dos os presentes. M~~noel Formiga , inspPLor ger!\l t1P 

Em pnmeiro lugar, falou o sr. Tor
res Filho, presidente do Centro, qu~ 
se referiu ás finalidades da presti
r,r:iosa agremiação cívica que vem en
contrando da parte do govêrno do 
seu errenente patrono, o maia decirti
do apôio. Referiu-se ainda o orador 
á feliz coincidência da nomPa(':10 do 
::.eu ilustre socio dr. João Monteiro 
da Franca para Chêfe de Policia, no 
dto em oue o centro comemorava o 
seu primPiro aniversário. O sr. Torres 
Filho teve, também, palavras de sim
patia para com o dr, Raul de Góis. 
secret.1rio da Interventoría Federal. 

Agradecendo, o dr. João Franca 
pronunciou incisivo discurso, incenti
vando a que todos continuassem a 
cumprir o seu dever de cidadãos. 

1 Aclamado. o dr. Raul de Góis disse 
que se achava regosijado com o trans-

policia. 

- Compareceram ao janlar, • alem 
de inúmeros socios do Centro Cívico 
as seguintes pessôas. drs. Raul dl' 
Góis, secretário da Interventoria Fe
deral; Francisco Pôr to, secretãrio da 
Fazenda; João Franca. Chefe de Po
licia: Luíz de Oliveira Lima. oficial 
de gab.inêt.e do Prefeito da Capllnl ; 
Severino Cordeiro. orocurador dos 
Feilos da Fazenda; Âlves de .!\lt:lu 
delegado do 2.0 distrito da cupil,tl., 
Abdias de Almeida, delegado cio 1 ' 
distrito da ca.pttal; sr. Manoel Forml 
ga, inspetor geral de policio; sr. Flo
doaldo Peü::õto, e jornalista Anq,1!>,;,•s 
Gomes, pela A União e ''Liberdade'' . 

...,., O serviço do jantar foi ('fet,ia
do pelo conhecido restaurante "A 
Mascote" que constou de magnifil'O 
ce.rdápio. 

O apoio dos sindicatos pa· A SUFOCAÇÃO DA MASOR· 
tronais e operários ao I CA INTEGRALISTA 

Chtfe Nacional 
P..10, 1 (A. N.) - O presiden

te Getúlio Vargas recebeu, on
tem, no .Palacio do Catête, os re
presentantes dos sindicato~ pa
tronais e operários que llie ôram 
reafirmar o apôio e a ronfiança 
das classes que representam. 

O sr. João Carlos, ministro in
terino do Trabalho, a.presentou 
os delegados sindicais, fazendo 
wn ligeira discurso. 

A segnil-, lêu o decréto-lei a ser 
assinado naquêle momento, auto
rizando o Instituto dos Comer
ciários a emprestar ás associa
C'óes de classe a que pertençam 
émpregados e empregadores, as 
quantias de que precisem paa-a a 
compra de edifícios destinados ás 
suas rf"spect.ivas sédes ou cons
trução das mesmas. 

Terminada a leitura do decré
to.Jei, o presidente Getúlio Var
gas discW'sou agradecendo a ma
nifestação e acentuando que a 
cooperação tias classes com o go
vên10 é das mais necessárias e 
tende a tornar-se ainda mais es
treita.. 

Telegramas de solidarieda
de e de congratulações en• 

viados ao sr. Interventor 
Federal 

A proposito da sufocação do. masor
ca integralista do dia 11 de maio rcct'm 
findo, recebeu. ainda. o intervf'ntm 
Argemiro de Figueírêdo, os seguintes 
telegramas ele solidariedade e de ron
gratula~ões 

··Princê5a Isabel. 14 - Exmo. sr. In
terventor Argemiro de Figueirêcto -
Palacio da Redenção - João Pessõn 
- TenI10 a maior satisfação em trans
mitir a v. excia., em nome de Prlntê
sa Isabel. ns nossas mais vivas congrn
tulaçõps pelo êxito obtido na manu
tenção da ordem e tranquilidade gernl 
de todo o Pais, em bõa hora entregue 

,ao alto patriotismo do presidente Ge
i túlio Vargas. Reafirmando, mais ut110 
1 vez, os protestos da nossa inalteravel 

- S('gundo se depreende de o
h~N·vações do gl'a.nde geografo 
austriaco Georg Weinblum, as 
ondas do oceano Atlantico podem 
olcançar dimensões muito maio
rts do que até agora. SE' acredita
\':!_ Os navegantes dizem que as 
ondas de maior tamanho nunca 
pa,~am de J2 ou 13 metros de al
tura por 150 de largura. Ora, o 
J?;t'ografo austriaco registou cien-
1iflcamentt" vag·as de cêrca de 19 
lllt't.ros de alto por 300 de largo 
,\ importancia pratica de tais o
hs.t'1·va('óe~ é muito grand(', sobre
tudo para. o que s(' refere :í rno
d~rna técni<'a de l'OnsLrU('Ões na
\·ais 

HUNGRIA UM NôVO INCIDENTE NA FRONTEIRA A 
GERMANO-CHECA VEM AGRAVAR A SI- marcha:~=-~:~,rmdº eixo 

1 

solidariedade á segurança do regime. 
devo mamfestar ao C'minente chefe o 
n.ossa absoluta confiança e justo ~nt,n
siasmo pela ação do notavel brasJle110 
que preside aos destinos da nnç..\o 
Atenciosas saudações. - Manuel Car-
los, prefeito interino.·· 

··serrinha, 27 - Interventor Argc
miro de • 1gueirêdo - João Pessôa -
Congratulacões vitória. president.e Ge
túlio Vargas jugula.ndo movimento Mt
bversivo s&.índo iléso investida inimigos 
da pátria. Respeitosas saud~ções 
l\liguPI Germano Filho. estac1onárlo" 

- L' mais vantajoso e conve
niente &.er magro ou ~r gordo'! 
Em geral, acredita-se que a gor
dura, em caso de molestia grave, 
11roporciona mais resistencia, or
ganica _ i\tas é uma ilusão; dêsde 
que a~ banhas não sejam propria
mente enxundias. cornpreen
dr-se que o organismo resista, 
por<1ue o mal C"onsiste no excesso 
,, t-St<" i qUf'. em vez de dificultar, 
t·arllita a faina das doí'nc·as A 
~ordm·a :"Linda tem influencia no
tavel sobr<' a. dura('ão da vida. 
St• P possível examinar todos os e-
1<.•mentos que fazem variar a du
i·a~ão da vida humana, um exis
te, sobrf' o qual se possu('m agora 
c·onhl'cimentos reputados infati
vt'is: é o pêso Um individuo de 
30 anos e que pesa um pouco me
nos do que que a média corres-
11ondtntl> á sua idade, tem mais 
J>os,ibUidade de longa vida, do 
,1u(• um obeso. Uma superíorida
dt• de péso de 20<~ avoluma os 
d ·ro de mol' talidadr de 30~é. 
l fma ,upel'ioridade l.lt" l>t:~o tlr 
.fiU 1,, utunenta êsn-s ris<'o.i d-e 8(P\., 

TUAÇÃO POLITICA DA CHECOSLOVÁQUIA r;:;i[f:!f!~f~.11~~~r~~ J;f 
E E ld d 1 ~ f , d , d f I - ! lamento sõbre a política externa do m ger, Um SO a O S OYeno eriu OIS SU e as a emaes país. afirmou que a Hungria marcha

de fioje, realizou-se mais um entendi- [ rá ao la.do do eixo Roma-Berltm, após 
BERLIM, 1 (A UNIAOJ - Um nôvo menta enli'e o sr. Helein, cl.1efe dos os desenganos_ que têve com a Socie-

incidente vem agravar a situação po- sudetas e o premier Hodza.. dade das Naçoes. 
lítica ela Checoslovaquia. 

A QUESTÃO DO CHACO Hoje, quando num restaurante se 
banquetea\·am numerosos sudetas ale
m~es. mn soldado slovêno gritou 
"Acima Moscou!". Imediatamente ori
ginou-se um conllito tendo o gendarme 
feriria dOI; Sudetas nas pernas. 5/ 6 do território em litigio caberão ao Paraguai 
O GOV>:RNO CHECO TOMA P RO 

VIDENCIAS 

PRAGA. 1 IA UNIAO) - O govêrno 
mandou abrir rigorõso mquérit3 em 
torno do nõvo incidente de Eger. pro
mrtendo castigar exemplarmente o 
:soldado chPco que provocou o conflito e 

1 

;.f~t~::'edlatamente detido pelos mlno-

PR01'SEGUEM AS CONVERSACOES 
ENTRE OS SUDETAS E O "PRE

.\IIER" IIODZA 

, l'HAGA, l (A UNIA01 - Nâ mnnhã 

BUENOS AIRES, 1 IA UNIÃO) 

- Sabe-se, a té agora, que a. Con· 

ferencia do Ch aco propôs a. C"on

cessão de cinco sextas partes do 

território em lit igio ao P araguai, 

cabendo á Bolivia, Puerto Ca

bello, que é uma ve1ha aspira.c;âo 

desse pa{s_ n o sentido df' obtêl' 

um porto sobre o Rio P :iraruat. 

O PARAGUAI REJ EITARA' A 
P ROPOSTA DA COMISSÃO DO 

CHACO 
WASHINGTON, l (A UNIÃO) 

- Afi rma~&e, de fonte semi-ofi
cial, que o Paraguai não é favora
vel á delimitação a.presentada 
pela Comissão Internacional A
mericana. 

Em consequencia. dêsse gesto 
daquêle pais, p revê-se a ap1·esen
taçáo de contra-J)tOJHíStas, 

Os aviões de bombardeio do 
"R&ich" e do "Fascio" im· 
pressionam a Iugoslávia 
PARIS, 1 ° !A UNIÃOI - Noiicin.

se, aqui. que o govêrno mgoslávo rs
tá ótimamente impressionado com o~ 
a\·ióes de bombardeio do Reiclt r do 
Fascto, parecendo que tenciona u1)Ul 
nproximacão mais estreita rom a Hu
lia e a Alemanha. 

Nêst•,"" momento encontram-sf' ,·111. 
visita a Belgrado. 34 aviões de bo111-
bardPio ··Junkers" e 12 ··Savoin-Mo.1-
thetti ·' 

E~~r:áµ~!~lã~eh~~à~f~: or- j. 
:~!tr;onclres., n rua Mncfl'l 

- - - - -



( 2." SECCAO ) A Uri . --1a o 
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[ 4 PAGINAS l 
JOAO PESSOA (,!uinta-feira, 2 de junho de J ~:JH 

D 1 T 1 s o PERIGO DOS FILTROS pert.encer. que. tendo i-;1do inlciado 
* * * CABELOS BRANCOS I e conhecimento do presente edital 

Evitam-se e desaparecem com ~~~s J~~°r~,!~;';:;~~~~;od~~o~~:SE::;: 

Comarca de Patos - Faleucia dó 330. f i:o- ãa Consol1dação 'iU, 1ccr-Pe- ENTUPIDOS "LOÇAO JUVENIL" 1 fania. Augusta Dantas. e constando na 

!~~~foqu~: t~~blêh~~~~~~e:õer~~~f~ ~~i\m~-I~0~~ss6!?m~~l~~ ;~1.º s~Joj~~::: m:~t/1it:~U: ::i;fo ~~~~~:ç~iaa:;•5 u;~;os1io~° F1:rç!ici~á~iN~~~lª· ~~a~~i ~t~.~~ei~~1a~~~a~~m h~~.~i:~~ 
O doutor João Navorro Filho. juiz de foragido, rhama e cita o referido de- leguas de finissimos canaes filirado- Rua da Republica _ João Pessoa JoaQUJm Duarte Dantas. residente 

~1lit:~a~~~:~~:rcq:ed: PP:et~es:1teemedv1·1!.ra; ~;,u'~dfo ~o cio~fe'::{e~e~s ~~st~o,J:;,"º~ ~:. ~ t~~ci"'ct':: ~~~~~\~~e c~:n:e~;: DROGARIA PASTEUR ~~ta,\~"'~i P~~na~i,.c~os:1aiie1 EJ!~: 
vi1·e111 que. a reque1·1·mento ctºo p1·ocura· fim de ser interrogado, assist.ir ao su- casso e ao passar provoca uma des Rua Maciel Pi{~~~i~~1/;"!·º 618 e "MoCtA Eta.~t. lres1ddentpe na cidade de Recüe. 

mário do processo e acompanhá-lo em agradavel sensaçáo de ardencia. - · ... s ato e . ernambuco. José Torres 
dor e advogado das firmas A Socie- todos os seus têrmos. até final senten- Isso é stmptoma perigoso 6 pode Preço: - 6$000 D~mta.s. n~s1dente no tét1TJO dr Espirito 

:e~to:1~1M~;;Rfr:st~t;T~~~be~ecb-. ~a ;a~~a qe;;c~~!~u~ºbage~~n~~c~::~i~ .!er o começo de soffr1mentos taes ta capit-;l~d~- E~t<tl~ Pal'~.;; ---;;,, i~~t~~~ J;_;1~~~. I~~1cie~1~~a:Cb~~~àd~~~ 
Rosas & Cia., doutor Napoleão Abdon de todos e do dito acusado, mandou ~6~~ri!or~a nc~xa~os;::d:udenªa.xf~~ fónnri ela lei. <"te Baia. ,Jacinta Dantas Dias d3- Sllva. 

~!te~~:;;gªó ;,1;de 1tiô;d~tn~~~n d~ 't;,1 ~:~~ª~i !~;';.sr"~~ ;!1:t,~i': ;~~fie!~~ ção e Vitalidade. irregularidades uri- se~~ p~~~:rc1: i1~r1i~a.'.4.:'~\'i'i;~, ~/~;: ~!·~~f,iº~s?cti,~~º.~;1~rt~~u .. g;:~ 
de Falência vigente. em virtude de no Jornal oficial A UNIÃO. Ottlt.Qsim, ;

0
a;i~, J~~l;açJire-sn~~1e~:~~1lct\o~~ le nolu:1a trve_rou e inter<·-'-'-:tr possa vatá. E~tado de Pernambuco Ana 

~i''i ~;r d~ec~~:~~?ó,~ag~·r.i~ºo 1q,~; ~1 f~f.;~:r ::::!:n Q~o asp:~~~r:,1::s t~~~: reiras. pertu"rbacões Visuaes, ek. ~~~ '~fi,ctd~~ro~"r; {4 \~~~a~
21 

~o clT,rl~~ ~ip;s~~ .• 9;',\~;r·~!~,f!~~d~~ºf;,~~=J; 
aprovado por todos os presentes, fi- da Sociedade de Medicina e Cirurgia Multas pe.s..c:.ôas dão attenção aos n.º 42 sito á rua elas Trincheras. dés- Esp1ríto S:;into. Estado ele Pernambu
cou adiada a Assembléia de Credóres da Paraíba, á rua das Trincheiras n.º seus oito metros de intastinos mas ta capital o pottP1ro elos m1ditó11os co. c\outor Manuel Duarte Dantas. re
para o próximo dia nove f9l de Ju- 42. nésta cidade. Dado e passado nésta negligenciam os 3o klms. de Canaes ou quem ~~rn.s vezes Ílí'P1 tra1á a pu- '*1.ente no Estado_ de São Paulo. Joa
nho do corrente ano. 110 edifico do cidade ele Jo5o Pessõa. ao 1.0 de ju- ~~ =ic~ e~:~~~~m. º!S:~1..,~ b!ico pregao dP venda e a11emata~ qwm Danta,'i. residente na cidade do 

:i~t;;,}~~~~ ~~::: t:d~·~~a~~i~ ~~'8.:0 e1;,~~1~tt :·:;~~-.~t·~~s ~:~= graves podem occorrer, taes como ~~~re~e1qu:1~'nt,t~~ ~:~p!,t't:.~~
0·~-1:i:~~ 1 r;i ~!si~~~r~'~;/;~,~~lld~-~s J;!; 

nes~a cidade de Patos, aos 28 de nando de Oliveira. Está confórme com perd_.a de phosp~ato.. de albumina._ ç~es os segui_n(e.s be11s: A CRSa n.º 392.1' do Egito. Eftado de Pernambuco. do-

~~~~0ucii. ;;,3,tã:"c; d~~i;;,"~·af~t;~~ ~.:';;;;n%!' cda':~.l~
0
.º escrivão. Pedro ~:f:~~~ :a~d~!· :J;~t;fcº uremica, ~1:t/ c!1~\1~\d"co~~f:~1âa J~:é 1:ri~;ºªe g: c~~~\~

1
':icºJJ~\1; gi1

i·~~:t:~d~~;.~ 
bscrPVO e assino. Eu, Carlos Dantas Faça com que seus rins expillam coberta de telha 21 valia da em Sf"i.c; re_ia ele Góes. residente no têrtno de 
Trigueiro, escrivão o subscrevi. (As.) Faculdade de I\1edicina der. Alegre dia.ria~ente cerca de litro e meio de contos de ré1s. 1f'l:000S000J; um tE<rre- Rio Branco Estado do Amazonas. Ja-
,loão Navarro Filho. Está confórme EDITAL de concurso para as cadei- secrecçao. Compre um vidro de Pi- no . rendciyo sito á a\'enida CaJ)itHo dnta Dantns. residente no t..êrmo de 
com o original. dou fé. O escrivão da u.s de Química Fisiológica e Clinica l~las de Thster. Ha mais de 50 annos Jos~ Pessoa, avaJiado em 2 :OOOSOOO: 1 Alagõa do :\l!onteiro. déste Estado 
falência. Carlos Dantas Trigueiro. Cirutgica - Fàço publlcÓ para co- .sao ellas usada.! com abrnluto exito ~na cnrroça J):lHl ,·vncluiir carn.- : 1\.Iari.1 das Dôres Damas. residente no 

REGISTRO CIVIL - EDITAL - rl"il:~~t~ d~~n~~~;~º";;!dº}o6~Tct:J; ~=;· o.s
1":;~!.'· deslnflammar e acti- ~~~~ep:~;:~~1\,1\~~a:,~~,o~~al~;~o ª~~ 1 :11:~

0 

.;:.~,t!~i";l!ia d:;:rde1;,·t':dio ~l~= 
Faço saber que em meu cartório nes- de Medicina de Porto Alegre para as réis 200t>OOO, dois cavallos qvaliacios I n~o c_le Teb:.e1ra. dêste .Estado. Manuel 
ta cidade, correm proclamas pára 

O 
caclciras de Quhnica Fisiológica e de * * * cacla um em 100\000: uma sela ava- da S1lvt11r~ D,mtas. residente na cidade 

ra~amento civil dos contraentes se- Clínica Cirurgica, cujo prazo da ins- , ------------- liada rm 30$,000; e 1 garrote ti \falíatlo I ci_e Campina Grande, dêste Estado. Ma
gumtes : crlção terminará a dezesseis de outu- minad~ "Pont~ dE! M~to". dist.rilo de em 8~SOOO. existente na fa·:Pnda Santa lna da Gloria Dantas, casada com 

Honorato Gomes de Carvalho e d bro vindouro. A realização do concurso CabcdcJo. mumC'ipio de João Pessóa Tere_zma cte propri.eelaele de d. Olivia Cae:ano Dantas 8aoro reMrlebte no 
Maria Elias da Silva, que são soltei- obedecerá á legislação federal vigente, Os detalhes técnicos <' dem!H.3 escla- Gabmo. em Mamanguape e um rifle .têrmo de Teixeira Manuel Dantas· 
r~s. e naturais dêste Estado: êle. ar- devendo os interessados. para maiores reclmcntos constam do ectit.n.l no 2, pu- que também se acha nrnliado em Campos. residen~e no têr1no de AJagôa 
tista, maior e filho de Silvestre Go- minucias. dirigir-se á secretaria da Fa- blicado no jornal oficial "A U~IAo·• 120SOOO E para ci11e Chegue a noticia elo Monteiro. deste Estado. Jacinta 
mes de C::i.rvalho e de d. Maria Ge- cu Idade. Em 23 de maio de 1938. 

1 
As.J desta capital. em sua edição cie 5 de ao conhccim<>nto de todos mandei pas- Dantas Cone1a ele Gôes~ resident-e no 

nerosa de Carvalho, êstes moradores Mário de Brito. diretor geral do De- Maio de 1938 sar O pre~ente f'dltal qu~ será afixáclo · ttrmo de A.lagóa do :,!onteiro. déste 
na cidade d~ Itabaiana, dêste Esta- partamente Nacional de Educação. Administração do Domirl'•O da União !1º log:_n clf' costmne e publiC'ado pela Estado. Jacinta Dantas Marques. ca-
cto; e ela, amda menor. de profissão em 5 de Maio de 1~36. ' Imprensa. Dado e p:1s.sado .ne,..,t9. cidade I sadn com.º tenen~-e Matl'tel ~!arques 

ên1tr ·: {ill~1h:.~~i~li1~~ª~l~ iz Df~1\H~r ii:t~}::,~:~!·f ! f ~~: ga~~b1"aº .tJ;;~~;ã:s:'.·i~:~s:2'6rre- ;r~l~~: n;~:~\\;Ji it~~j~0JFi~:~~ 1 i1:~~:sA;f 1ef 2J: t~·~:J~~ h:~~~tt; 
e residentes nesta capital á av. Genésio mento do seguinte material. confórme Adminisira<'áo do Dominio da. União r'?n.es._ .esc11.'.ão .111.teri!lO. o .datilogrn.- ,

1
Sérg10 Dant~s Filho. res1dtnte no ~r-

Gambarra, 325 e rua da Paz, 391. condições abaixo: na. Paraíba _ EDITAL N.º 3 .. \ _ ~e1. .'A.ss.J B1as lhr.t(' tll. co:11orme com mo de Alng~a do Montt"lro Massilon 
- Manuel Fernandes de Oliveira e Afora~ento de tcrr<'llOS alag.ados e 1º 01 ~~i:1al. ,ct?~t fe. O escnYao, Eunápfo Danta..:; .. Et.1mce. Dantas e Paulo Dan-

d; Maria de Lourdes Fernandes, que Para o edificio do Instituto de ac1·esc1dos de marinha_ De ordem do tla S,ha. 1oiie-s. ,~as ... mcnm.es. 1eprese_ntados pf'la st~a 
sa o maiores. naturais déste Estado e Educação: sr. Delegado Fiscal elo Tet-ouro Nn- , - . _ LUtoia nt:1.ta dona .J~seta Campos _Dan-
r~pital, solteiros. perantes a lei, porém 4.293 _ pedras de rodapé vermelho. monal neste Estado. faço público que . f'~mar<1a dr CtlllJJJna Gra.ndf' - .1.' tas. res_1dent_e no tt>rmo de Alagoa do 
ja casados religiosamente e domicilia- de ceramtca, tipo São Caetano ou o sr. Henrique Justa requereu O ::lfo- 'ara - EDIT \~ - Rf.'s~1mo da M'n- Mont.ch o. deste Est~do. P':"lo que or
dos e, residentes nesta capital á av. eqtúvalente. ramento dos tc1Tenos alagados e acre~- tença. d<"?laratón~ de fo.lei.1cia de. An-1 dene1 µo~· d.t>spacho se ·1.:msses,\,e o J?re
Carneu~ da Cunha, 373; êle. auxiliar I os concorrentes deverão apresentar ctdos de marjnha. sitos á margem dl-1 ionio Ah es, da Silv~. sente edital com os pra?.os ele tnnta 
elo comercio e filho do falecido José amostra cto materkil reita cto rio Sanhnuá. "m frente á Es- O ~r fose de Farta&. JUIZ .de Direito 

1
30• e sessenta •60

1 
dias. rum o ~or 

rr::.1: 11~;~ ~e~~~e~rael:. ct;e dpr~~~ã~ Te~iur;o~~n~tt';d
0
de~~o e~~~!~ :~ ~~:o da "Great Weslern ··, nesta Cl· tª,,;,~1/•~1~1 d~r~:;,n;a~c;.a l~r ~t21pina I g~raq~~i p~~t~0 â~ ;l:;~~~~o: e h;1~~e~; 

domésUca e filha de Joaquim Sabino dinheiro. de 5,-;. sôbre 
O 

valor provável Os detalhes técn.Jcos e demais es- Fa_z E"aber aos cr<'_dõre.s P dema!s in- horas .. que correrão f'!.11 cartório dize
Fernandes e de d. Minervina de Oli· do fornecimento que servirá para ga- clarecimentos constam do edital n .º t.eressa~)o~ que P.or este Juizo e cartório rem sobre a decl~raç~o do mveutan· 
velra Fernandes também moradores rantia do 

O 
ltiát d 3. publicado no jornal oficial A da esc11va que este subsc-1:e"<' (OJ pro- ante. do_ntor ~o.se D1ta_rte Dantas. dt" 

;:~.ta capital á rua Feliciano Dourado. Pºl;ª p~"o'pi!ti!ª~e:~,:: :e:soesc:,~::o~ ~IJ'iOcte d:~~o c~~itfri:isem sua edição ~:;~:::,,,~ r,~:~:,~!\t,::l~~c~li:. ~~= ri:cg~';:'~~ci:~c~~d;r~~ii•d~ot~ve;:lt 
- Jose P~dro de Lima e d. Maria Unta ou datilografádas e assinadas Adm1nistração do Domir,lo da União tabelec1n? nesta. praça á rua presi- no ~te fmal sentPnça. sob as penas 

Izaw·a de L1m~. que são naturais dês- de modo legivel. sem rasuras, emendas em 17 de ma1o de 1938. ' d_ente Joao. Pessoa 3 requerimento da d~ le1. E. para QUf' chegue ao conhe
le Estado, maiores. domiciliados e re- ou borrões. em dm1s vias. sendo uma Sabino dl" Campos escrivão êncarre- frrma 9tom &! Cia .. no dia 28 do c(lr- c1m~nt-0 de. todos lfürn~ou passar o 

~~~~~.niiJª .°:ti1~i~o~ ~:o~f~l;,i~~f ~;;6i~;eJ'ete ~~\!~~ã~s;l"s!t~ª,tª~o~~ gado da Administração, classe G. ;i\~f~oaso 
1
~r~t~~~\,;•/;i~ºctiidJ0 ~ii~!~d0o r,~;!~"~: ~~~i~,;nt! 1;~~fk:~~,aig 0~~ 
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oos.pre<;os por extenso e em alga- naAdPmarian,!sb~raç_ão dEoDDl~'1AniL·nifN>.d,a
7

uAniã_o estabelc.cido á praca do R<'~ario n.º gão oficial A ~-YAO. Dado P passado ., . _ • .. _ 1~2. marcado o _prazo <lf' 30 dins para nestfl cidacte dr Pato.s, ao!- 25 de maio 

cido~ Manuel Pedro.de Lima e d . Mar- Os proponentes deverão marcar pra- A.foramento de Terreno Próp1·io Na- os credores do tnliclo apresentarem as de 1938. Eu. Cario" . Oantas Trigueiro. 
clo1~1n Gomes de Lima; e ela. de pro- zo para entrega do material oferecido. c1ona.l - De ordem do sr. Delegado declar:ições e clocwnento.s justificati- escrivão o datilografei. subscrevo e as
flss30 domé:5t!ca e fil.ha dos falecidos Em separad.o das propostas. os .. con-

1 

Fiscal do Te~m~ro Nacional nêste Es- vos_ de seus créditos. convocada a pri- sir:w. Eu. Carlos ~anta,;; Trigueiro, es
Antonio Inamo de Lima e d. Isaura co1Tentes deverão apresentar recibos tado, faço pubhco que o sr. severino meira_ as&_mb!Pia de crcdóres para O c~1vão o s1_1bscrev~. 

1

As.1 João S~~rro 
I sabel da Conceição. de haver pago os impostos federal es- Francisco Pereira, tutor dos menores. cha 2::i ae Julho p. vindouro. ás 14 ho- Filho. Esta con~orme com. o ongmal, 

- Manuel Gomes Crispim e d. Emi- taduaL municipal. bem como df! ca~ção Geraldo Pereir~ Lima. Maria José ras, na sala das audiência::; e fixado dou fê. O escrivão do C1vl"l. Carlos 
lia Go~es Crispim. que são maiores. de que trata êstc Edital. Pereira Lima e Severina Pereira Lima. o têrmo 1eg·aJ da faléncia' a pRrtir Dantas Trigueiro. 
nat11ra1s de Araruna, déste Esta.do. As propostas deverão ser entrégues I l'eguereu. o afor~mento do terreno pró- dí' .

4
0 dias antPs de intPrposto o pri-

domlciliados e rcsldent~s ne. sta capi- neste Serviço. que funciona no Pala- 1 prio .11acional: sito ~ tr~vessa Solon . de me1ro proteslo por falta de pagamento PltErEITrR \ i\lU~ICIPAL DE 
taI ó av. Melra de Meneses, 628 e sol- elo das Secretarias (salão da Direto- Luccn~ .. na vila e_ distrito. de Cabedelo. D_ado e passado nesrn cidadfl de Cam~ .T0.\0 PESSóA - DIRETORIA DE 
teiro~ perante a lei, porém Já casados ria de Viação e Obras Públicas) até mumc1pio de Joao Pessoa, neste Es- pma Grande. e11t 30 de mí'io cte 1938 OBRAS PLBLICAS l\JUNICIPAIS -
rfllg1osamente ha anos naquéle muni- as 15 horas do dia 15 ele junho vin- Lado. . . ~~~tr1a:~ri:1;\'l~~et~lo~~;·~r /!i~:: ~:.!};i~t· :~:u~p;;j°, ~~,,~r~~

1

~lic~~ ;!: 
~O~~O~ ~:~;o a~~s:~n:~l~\}~:~ii~tr!= i~~~S em envelopes devidamente fe- re~~~~t~~h~~~:f;~o~<?e .d:ài~f ~1~~la7~ crevo. A e.5CrI\'ã )1aria dab ~t'n'!ó. Ta- ra que chegue ao conhecimento de 
pim. morador em Serra do Cuité, dêste os proponentes obrigar-se-ão 

3 
tor- Pl;lblicado .no jornal oflc1al.~ UNIAO. "ares Carn.kanli. iA~.1 Jo,é de Faria~.- -quem interessar pos~a. que a Prefei

Estaclo, e da falecida Antonia Cris· nar efetivo 
O 

compromisso a que se desta .capital. em sua ed1çao de 31 Confónnc com o oüginal dou fé. tw·a aceitará propostas. para a venda 
pim Fclix; e ela. de prófissão domés- propuzerem. caso seja aceita a sua ele ma~o. de 1~38. . . __ Campina Grnnde. 30 - 5 - 1938. A em hasta pública, de uns terrenog 
tica e filha dos falecidos Firmino proposta, assinando contrato na Pro- Admm1stra9ao do Dom11110 da Umao, escrivã, Maria da<; Ne,'C'l:<i Ta,·art"s Ca.- pC'rtenccntes á mesma e localizados 
C!lsphn de Almeida e d. Maria Cris- cu!adoria da Fazenda, com O prazo em 31. de maio de 1938. . 'alcanti. ás ruas Amaro Coutinho. junto da 
pun ele Ahneida . maximo de 10 dias após solucionada a Sa.b11:10 de_ CamPoS, encanegado da casa n.º 124, com a área ctC' 96m,2 70 
"jõsê Israel de Oliveira e d. Joséfa concurrencia Admtm.straçao Comarca dt> Campina Grande - 1.ª Bar.;-:.o do 'J'l'iunfo rom a rua Gama ~ 

Julia de Oliveira, que são maiores. do- A caução de que trata êste Edita! Yara - EDJT \L - F1.lênria de \nto- Mélo. com a é.rea de 117111.2 79 e Ba-
uticiliados e residentes nesta capital á reverterá á favor do Estado, no caso ALFANDEGA DE JOAO PESSOA uio Alve~ da Silva. - O dr. Josf' de rão ela Passagein , esqujna com a tra.-
av. Cabo Branco, 156 e solteiros pe-. de rescisão ele contráto sem causa jus- Edital de praça sob n.º 14 - De or- Farias. Juiz de Direito da l Vara dR vessn do mesmo nome, com a área de 
rante a lei, porém já casados religio- tHicada e fundamentada. dem do sr Inspetor, se. faz público con,atca de Campma Gr,mcie em vir- 97m '! 98, tudo de acórdo com as plan-
samente dêsde 1917; éle. operaria na Fica reservado ao Estado o direito que, nos dias 31 dêste mes e 3 e 7 de l tude cfa lei, eic tas nrquivadas nei,ta Prefeitura . 
Prefeitura Municipal e filho de Israel Ide anular a presente. chamando a Junho vindºuro, as 14 ~ora!, ás fºr~as F::iz sabei ao<; ciedotes,. (lemals.m- Somente ~erão examinadas. a.s pro-
~~a,~~.-~~~ce~~t; ~ng;alor~is~~a i!!; l'i:,: ; 0;ii~·:;'cà~· 

1
~~ti,ei~t~o~t:!1; t:!t~-~;:~f;;!{e:'tfe\eJ ve~,~idop~~ teressados qu,. po1 este nuzo e cai ló- , posta receo1das sob a ba<e mumna de 

·'Parnibinha"'. PIiar. déste Estado: e do mesmo hasta pública o obJéto abaixo ~,:c~~-a;l~cr~v~le:~:,~~fa ~'º)~~:~~;,_ ~~ 1 ;,~!ftºi t~r'.
1
~~~º/~:fs~~~d~ ~~;troº ciu~= 

ela. de profissáo domestlca e filha do Serviço ele Compras da D1reloria de Lote u.nico <'flnH•r('íanle \ntonio ,.\h'c" da Sih·n, drri ·lo para os doL,;; ultimos 
falecido Jacinto Pereira Leite e de d. Viação e Obras Públicas, em João Pes- Um aparelho receptor de radio. da r.st.abelecido nésta praça. á I u~. presi- 1 P.~ propostas deverão ser entregue, 
Julia.Barrêto de Llma, esta morado- sôa. 31 de maio de 1938 marca "Marcel", pesando 8.800 gra- dente JoãQ Pessóa. no drn 28 elo cor- ·1 ne::-.ta Rcparliçâo. em t>n·vf'lopes fe-

~e e~, ,;:,\:~i~/1~~ tt\f:;": i
1
~st~

0 
E~}~~f- José Teixeira Basto, encarregado. ~;~~ •• ~r:•;~d;~g~,. d:!ci~:.'\s "~eagef·'.~ }~I'.~~ ,;~o'.~ ~c~;~~a rc~~'.~à~";~~o 11~~ ~·~f~ºJ/1~~ i~;";;,;;\~o 1~,~~~fi~~asqu~~d~ 

cipio de Itambé. Pernambuco AHl\.1 J N11''1'1tAÇA.O UO OOl\tlNIO entrado em 25 de Junho de 1937. meado sindico o rrNlor Valtr<'do (PverÃo f.ier aberta e;, ás 15 horas deS..'ift 
- ValfrP.do Gomes Correia e d. JuliD OA UNIAO NA PARAJUA - EDITAL Alfandega, 27 de maio de 1938 Borl>urema . e::;tabelecido nesta ddad,. dia 

Tiburcio Soares da Silva. que são na- N," :~ - /\ - Aforamruto dC' tcnenos Antonio Gomes Forte - Escrit-w·á- á. prn.cR do Rosado n." 132. e fixáclo o ; Prefeitura Mu11kipal ele Joio Pe~-
turals clêste Estado e solteiros; éle, a· d(" rro\rh•tl~ e JJroprio •l'<i.C'Íona.l _.._ De da classe "E". tc:rmo 1Pgal df! falénda a partir ele 1 ~ó;i. 30 de- ma1o de lfl38. 

~~~;'~~0cio:;:i~: ~e ~lh:1v?r~ ~.;',I~~~~ :::;e;i• Nd,?c1~~; • .°~~;Jid~s[.:;~~alfa~~ !t ALFANDEGA DE JOAO PESSOA g~i~;;:\;t; l~i~~,r~,t~;r dia11~teJ1º~~~a~ totntonfo rerelra do .\J1
d

ratle, dir• 
Chaves; e ela. de profissão domestica, Ollf1> lJHC o sr. AlfrC'do Jo.!!ié de Ataíde - Edital de praça. sob n. 0 15 - De or- mento. Ficam noti11cado.s todos os .-
:ilnda menor e filha de João Tiburcio ff'Qlll'lTU o afonuncnlo dos terrenos dem do sr. Inspetor. se faz público credóre.s para apresentarem <'lll tartú- FDl'r\J, nE (0'\-\'0CAC'\O 00 

~ir~! tas~~~~él~/ t~J:,1;'º,~~{-~~c:~~ ~ta~,~~r:'.~~~ ~.v:ir;1º,;~~c1ci
1
~

1 
J;ne~~ ~ii,on~~ ~i:re~t/:~\;', :é~o:t:s ~e~~ ~~~Jo~~çb!t~e ~:u!ºcr~~:;:,'.:.'n~

1

~ó;.,;: i~::1,• ut?e11i ,~i,;~•;~';~ ::~ ~:,';;~~ 
no lugar Ria('hO. do munictpio desta aventdn Négo, situados á praia deno. ta Aduana, ás 14 112 horas, em 1.•. da le1. bem c·Qmo convocac.to:s para <'l. cht r..ipital do Estado da Panuba, cm 
capital ~=rcea;~l~iap~:~:Íta r=~~~~~vamente, a r.:~w::i.i a~~enJ?!éi~/~;l'j~fll~~~ ;:~e 1~ VJrl rtdf' dfl Jpj C'fr 

Si alguem souber de algmn. impedi
mento oponha-o na fórma da lei 

João Pcssóa, 1.0 de junho de 193U 

O escrivão do registro, Sebastiã-0 
Baslos. 

EDl'l'AL ~ Intimação pal'a (ormf -
cão de cu.Jpa de Sebastião Marques 
Pastor - O dr. Stzenando de OUvelra. 
Juiz de Direito da 2.~ Vára da comar
ca da capital. por virtude da lei, etc 

Faz sabef a todos os quo o presente 
edital com o prazo de 8 dias virem, 
,,ue o 2.0 promotor público da Comarca, 
denunciou de Sebastião Marques Pas
tor, brasUeiro, de 25 anos de idade. 
>01teiro, operário, residente em Cabe· 
lltlo r;omc, 1ne11r:m na 1mnç5.o do f:lrt 

liNl'IOQUECl:U-SE? • 
Alput9 ter,1 to• &• , d&r "ªª 

•oate• , "º J")9J t 9? 
UM o poderos~ tt>nlc,, 

YIBHO GREOSOTlDO 

' 

inÂÕ DJhSILYI SILYllJJ 
[P1p,1g1~1 C!)I"! •· 
m~o nas 1n1..,,ts t 

OO IIYtlesctllfl-1 
IDMICO S0Bl1UMI 

00! Pll l),ln11 

Lote WlÍCO 

Vmtc e 01lo cortes de tecidos de se
da, apreendidos das mãos de wn car
regador quando retirava-os de bordo 
elo vapor na.clonai "Araranguá ", en
trado em 14 de Julho de 1937. 

O presente Jote será dividido na o
casião da arrematação no caso de ha
ver necessidade. pelo sr presidente do 
leilão. 

Alfandega, 27 de maio de 1938. 
Antonio Gomes Forte - EscritUJ:a

rio da classe •1 E" 

EDI TAL de 1.• p t'a~a com o pl'azo 
le~al - O doutor Brás Baracui, Juiz 
clt Direi lo da l • Ve.ra rJa coro(lrr.a d( ·• 

horas. na sala das audiencias clé!ite Faro snbcr que tendo ~ldo <les1gna ... 
juizo. Dado e passado nC'st.a cidade de ftl~" ~ ~~~-a~~ 1~;·r~n;~:;1~ig~;~~1

~~u;~~Ú ~= 
Campina Grnndc, em 30 de maio tle gu11<1;1 ;,;~ssão ordinaria do corrente 
1938. Eu . .:vlaria das Ne\-·cs Ta.vaie.-.. tllü o .J11ri cle~ta c·fl.pltal proc<.>-dí, de 
Cavakanti, e.c;crlvã o datilografei e r>cC'rd•J com 3 lei. flO sor':('io <lr 18 d
.subscre\'O A cscrh·ã: )fada. das Nnr~ lladúo:-. JlW.1do.,; qUf' c:om o, trés Jli. 
Ta,·are.s Cavalcanti. 1A.s.l José tle ronsiclrniclo, sortendos 1h1 fórinR do 
J<arias. Confórme com o original; dou ::ut. 39 ~ 2. · do tl~c-ki nu 1H7 de 6 
fé. Campina Grande. 30 5 - 1938 1-938. tormarõo a h ta do.e: :H que: leu1 
A esc11vã. "\.iaria da, Se\•es Ta,·arc.., de ~nvlr nrt nllv'lida s,s,Jo. lendo 
Carnlcanli. :sido ~orteac\Ob o~ seguinte~ - l ...:... Dr 

Raul de Barro~ Moretrn.: 2 -- Dt. Ota· 
Comarca de PalOb - EDITAL com I vlo FC'n-rira so,ul'~· 3 -- Dr 0,-,.orlo 

~~tde~·:~~ 3fa;t~d~r~~u~~
1 
J~lt~!~!i~ fr~ciJ:e~ 5\b~ tll_t. 1tonio Ft~;. 

1
~~~bl~~u; cara~ 

Filho. juiz de Direito da comarca de Manod MorC'lnl dP :\1l'Ue7it•:;; 7 - Dr 
Pato~ Estado da Paraibn em virtude Monot>l :\Icdt'll'O Coutm.110: 8 -- Luil. 
da lei, etc. 1 Paiva; 9 - Luiz \·on Sohsten; 10 -

fi':,1q,, ·iBJ)(>r ~. q11eUl_ mt,P\'l~)' fl.J' 1)0',Sf\. M1a'Jtf'\ fl('jl; 11 ~ D. \1'3.rl"\ '1- 1l:.;UUW 
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P LA Z 1\.._ SEU CRIADO OBRIGADO! 
DOMJNC}O EM TRt:S sr:ss()ES 

(0.\1 

ROBERT 
TAYLOR 

O galã do m0Tr1é11l0 
AO LADO 

[).\ 

INESQUECIVEL 

Platinum 
Blonde 

Jean Harlow 
11un1 magcstoso filme da 

Metro G. Mayer 

O filme q11e porse11 

merito incontesta. 

vel de se11s inter

pretes arre ua ta rti 

a cidade int::::ira 
1 

PLAZA 
ry e Lionel 
maximas do 
emoções! 

hoje ,ls 7 1 2 Walacc Bee
Barrymore as duas figuras 
cinema num filme repleto de 

FURIAS DO CORAÇÃO! 

PLAZA hoje MATINÉE :ís 4 horas 
Chester Morris em Armas da l .. ~I 
com Lionel Barrymore e Josef Caleia um 
filme d~ Metro Ooldwyn Mayer - Prer,:u 
unico 800 reis. 

S. ROSA CLARK GABLE e LO
Rt:TA YOUNG em G Bl'l'O 
SEI,\ .4 um rnagcstoso filme 

IU. 
que é 

um VERDADEIRO roman- • ce de J\MOR 
com Aline Mac Mahon num filme da Me
tro Goldwyn Mayer. Complementos. Jornal 
metrotone, noticias do dia, falado em por
tuguês trailer de SEU CRIADO OBRIGA
DO e Africa. terra dos contrastes educa
tivo-Preços 2$200 e 1$600. 

SABA DO sessão das Moças -Leslie Hti

ward e Merle Oberon em O PIMPJNELA 
tSCARLATE um filme da LJNITED 

ARTISTS 

Curnplemenlos : - QUEM 
MATOU O PINTAROXO , ' 

(úesenho colorido) 

PREÇOS- 1$ 100 e 800 REIS 

QUARTA FEIRA AGUARDEM o maior filme de todos os tempos - :\i.lS('E 
l 'H .\ E~'l'RIELA-com JANET GA YNOR e rREDERICH 

MARCH, INTEIRAMENTE COLORIDO-
A Cine-Aliança apresenta no PLAZA o maior tenor do mundo 

GIGL! em KS .1 .111,11..1. l•'l<~l,l('IDADI•: 

.:. ,, '.')\ ] ... ,~ ' ...., ,, 1 ,', 

12 - Dr Alfrêdo Monteiro; 13 - Do-
miciano Nunes Soares; 14 Antonio 
Pessôa de Figueirêdo: 15 Antonio 
Climaco Ximen<'s: 16 - Dr Claudio 
Porto; 17 - Edu:.irdo de Azevedo 
Cunha; 18 - Dr. lt:\lo Jofili. Os três 
.iHrados já considerados sorteados na 
:·urma da lei, por não terem compare
r1....:o á primeira sessão ordinaria deste 
ano, para a qual fõram sorteados, sfto 
os segulntt>s: - 1 - Dr. Luiz Gonzaga 
de Oliveira Lima; 2 - Dr. Pedro Ben· 
to comer; - 3 - Dr. Olivio Ma1·6ja. 

A todos os quais convido para com
parecerem á sei~são do Juri tanto no 
clia refe1ido à hora indicada, como nos 
demaü, enquanto durarem os traba
lhos da nl.C'.sma ses.são. sob as pen::i.s da 
leL 

O Juri funcionará no paviment0 
ltrreo do edificio da Sociedade de Me· 
dicina, á rua das Trmcheiras n.0 42 

E parn que chegue ao conhecimento 
de todos passei o presente edital que 
será publicado e afixado legalmente'. 
Dado e pas.:-ado nesta cidade de João 
Pes..c:;ôa. aos 23 de maio de 1938. Eu, 
Carlos. Neves da Franca, esc:r_ivão da~ 1 
execuçoes. o escrevi. ias.> Sizenando 
de Ç>liveira. Subscrevo e a&.ino. - o 

1 

t'scnvão, Carlos "Seves da FranC'a. 
--- ------

400 SOO O 

AOS SRS. CRIADORES 

"SAL SUBLIME" 
Específico veterinário 

Preventivo contra a FEBRE 
AFTOSA, de valor comprovado 

COMBATE A DEBILIDADE E 
MAGREZA DO GADO E FAZ 

CAIR O CARRAPATO 

Atestados dos principais criadores 
--- do pais ---

Licenciado e analisado sob n. 0 

I. 142 no Instituto Biologlco de 
Deí"êsa Agricola e Animal de 

São Paulo 

VENDEM; 

M. S. LONDRES &. CIA. 

Drogaria Londres 
Es~1~~:: A~ª~:.-i~r. ~::~!:e~.t;; ,~,============!J 
A. N. I. S." á Avenida Calogeras. 12-
Sala 41 - - RIO DE JANEIRO. Dese
jando amostra do trabalho a exe
cutar, remeta 3$000. 

FORMIGUINHAS CASEIRAS 
8ó <1e&apparecem com o uao do Wl1ee 
producto llqutdo que attrahe e erter 
mina ao formlglnhu caoelru o lodJ 

especte de barata, 
•BARAl'ORMIGA S1 • 

ID!COD\r&_M nu bõu Ph&rl!laetao 1 

DroS&rlal 

DROGARIA LONDRH 

Vende-se ou aluga-se 
{'~J fll'X(i.\1.0\\' com úlimn 

ia1<lirn, <'0111 luz«• :1gu:.1. C"omo c:o
morlo, p:1ra famili;i. rom dh·er
""ª,;; fr11l«•ira1.;, mrdinclo q mtr"õ 
d<' frc·n!P por :Ji dr fundo, (·m 
lf•rrrno Jll'<'>prin, :'! :1\"(•nida Co-
1 r ma~. ili;, horidr. Íl porl:1 

Tr:1t.1r na A\·enida í'n111 onlin, 
122, bairro .Jaguuri!u•). 

OURO 
Autorizado pelo Banco 

do Brasil. 
Agripino Leite, está com. 

prando ouro pelo melhor 
preço da praça. 

Rua Visconde de Pelotas, 
290 (Em frente ao Cinem3 
"Plaza"). 

MOTOCICLETA 
Vende-.,.;e um, da afamada marca 

N. S. U., tipo elegante, modelo 1938, 
novo, com 25 dias de uso. com bõa 
diferença do custo, A tratar A Rua 
da Republica n.0 166. 

CHEVROLET 34 
Vende-se um, ttpo llmouslnf' com 4 

porta~. bóa pintura Ot.lma mil.quina, 
J>Clr pr,,.,.o de ocu.srno 

Vft <1 trntnr à nv. 24 ele mn1o, 128, 

-
BANCO DO 

re..~ 

POVO 
:-!ATRIZ E'.\I RECIFE - PER;\'A~!Bt'CO 

INSTAf,ADO E!lf 27 DE ABRIL DE 1920 

AUTORIZADO A FUNCIONAR POR CARTA PATENTE N.0 1.529, DE 21 DE JUNHO DE 1937 

CAPITAL .. . . . . 1 000:000$000 11 FUNDO DE RESERVA 
.FUNDO PARA INTEGRALIZAÇAO DO CAPITAL 300:000SOOO 

2 ººº : 000~00 

LUCROS SUSPENSOS . . 88 :439:,900 
DIRETORIA: 

Alfrêdo Alvares de Carvalho - Presidente; dr. Severino Marques de Queiroz Pinheiro - Vice-presidente; Afonso 
de Albuquerque - 1. 0 Secretário, Antonio Martins de Eirado - 2.º Secl'et.t\rlo. 

FILIAL E!lf JOAO PESSOA 

INSTALADA EM 2 DE MARÇO DE 1938 
CARTA PATENTE N ° 1530 DE 21 DE JUNHO DE 1937 

BALANCtTF. EM 31 DE IHAIO DE 1fl:l8 

Emprestimos e C C Garantidas 
Letras a Receber .. 
Letrns Descontadas 

ATIVO 

Agentes e Cone>'ponclentes (saldo a n disposição) 
Diversas Contas . . . . . . . . · 
CAIXA: 

Em moeda corrente no Banco 
;'IO Banco do Brasil .. 

JWffl't"..,11!!i'I ·~, :o 
t ' .,... ·<!;"l • i 

Matriz .... 
DEPOSITOS: 

Em C!C Sem Jul'Os ... . 
Limitada ... . 
Movimento ... . ..,. 

Credores por Efeitos em Cobran<;a 
Agentes e Correspondentes 
Divernas Contas ............. . 

PASSIVO 

João Ptssõa, 31 de mato de 1938 
~IARC'OS n, COST,\ - G•renle 

61-J:795$800 

35:000$000 
740:844~800 
318:81'1$500 
27:774$100 
50:235$900 

600:000$000 1.214:795$800 

Rs. 2. 387 :465$100 

672:514$000 

4:914$600 
139:179$200 
754:107$500 898:201$::JOO 

740:844$800 
60:089$100 
15:815, 900 

2 387:465$100 

C. A BAkEl.~IANN - C'onl•dor 



• HISTORIA D& QUATRO CRIATURAS QtJZ NADA 'l-DIIAM E .nnfl'AB LUTARAM, C~ PARA 
OquEOMUNDO~IJli.(IMIÍIBll ! 1~ 

1111111 •ARON - WARIER IAXTER - JUJl • - UOIEL IIRRYIORE 
Quln talento., 1ua&re per_,,.._ .. r..nteo 

M N. a 
1'9il,JMLHO DB 11:MOÇOBS AS IIIMQR.18 QtJI: .IA' NCIB PROPORCIONOU UM 11:PISODIO DA OltAll!lll 

----- OllalllA 1 :---=----
UIL\ ~NIFICA PRODUÇÃO DA~ 20th CENTIJRY FOX ' ' " 

1• 
J fflallNllllll'J'E - ESTII PJLME SO' SERA' EltlBtDO NOU'JW) c.urEM• OIS"rA C""1'AL to 

DIAS APO'S SEU LANÇAMIINTO NO - DX. 

Sábado na "matinée" colegial - 'º "IU!' ~ -, .,ti. 1 t11tlácl" hNI- UI ROIIICE PROFUIDl'1ENTE HUIINO, DOIIIGO 
queclvel mais uma vez para o encllk-. ..... 1 ia~ Ili 10 "FELIPll" 

IRENE OUNNE-.-ALLAI JOtl S.-• 

R-E-X 
Solrée á s 7 ,30 

O CINEMA DE 
TODA ACIDA· 

DE cmQVE 

UM CltLEBRE PRIVILEGIADO AO SERVIÇO DE UMA 
CRIMINOSA VINGANÇA ! 

Nlnpém lpon a _re,ttio a que u&a,a rednzlda a m•- daquela 
éllOo& e quanta audaela e oerapm filram neeeuirhu para qne a 
mullleR ,_.._ o - .. la*ped6ncla IH ...... uJB! 

1 

KAT.ERINE HEPBURN ............ ~.. '-. ~ 

LIBERTA-T M- ER 
~m HERBERT MARSHAL 

Uma super.produção da R. K. O. RADIO 

FELIPÉ" JAGUA 
SOiá! ,t,s 7,15 

UMA HISTOIUA DE AMOR DEDICADA AOS CORAÇOES 
PDIJNXNOS ! 

Soirée ,t,s 7,15 

O D~~ E' UM ~ ~ Ç(P.l'IB,\ 
4 PENA m: "14Qlil~ 1 

IWISHA NUNT - ROBERT CQ1J!QtWS 
Karen Morley - Robert Baldwin AnQe Sbirley - PhilillS Holmes - em -

1 

- em - - em - ...r o DEDO ACUSADOR 
AQUELA DAMA LONDRINA o A N J o D A RI B A L 1 ·A Jun&omenu 3.• série de 

Um drama da PARAMOUNT Um romance da R. K .• RADIO O CA.VALEIBO Fm:ASDIA · 
Complem•nto. : - NACIONAL D. F . B . e PARAMOUNT Complemenlo: - O SOL QUANDO NASCE E' PUA 

NEWS - Jornal . TODOS - -nJ,o oelorido . 
l_ --
CINE s. 

SESSAO DAS MOÇAS 

• As aventuras suspeitas de um casal encantador ! 

POLLY ROWLESS - HENRY HUNTER 
-em--

CARTAS A U.f lll8l 
Um drama da UNIVERSAL l)r,m,a polici~ da "Pa,.. 
COMPLEMENTOS ramount", com RAY 

1-----------------1111:MILLA e HJW.THE 
Amanhã: ANGEL. 

PAIS SEM LEI - Jolaa Wape 

GU à Fl'G 
n...•aret.o•Gll1MIM>. --~···'I&'· 

M'E 
0 CINDIA IIAl8 AR&JADO DA OAPIT.IIL 

áoJrée 11,s 7 ,15 

Será mesmo do ouµ-o Jl)qn~o? S~j qrn ellPirito? 
Porque ? 

A voz da conciência acusava aquêle homem n! Um 
criminoso disfarçado ? 

VOZ li 8URl8 DOO 

O R R I S a .A. R li 0-8 A 
Ab9óa.ADO 



,... .... .... • .JOAO PESSOA - Quinta-feira, 2 de jw,ho de 1938 •'9a .._ _______________________ _ 
N W. ,y E: G ~ ·r. Ã O ~ E COMERCIO 

-----------------------------------
L LO Y D BRASILEIRO IASILEI GOMES 

Praça Antenôr Navarro n.' 31 

Agente 
(Terreo) :CP:ATRJMONIO NACIONAL)' 

P A R '& 0° N O R T l 
Linha Belém. - Porto Alegre 

"COMANDANTE RIPER" 
Linha Belém - S. Frandsco 

"RODRIGUES ALVES" 

PARA 

Fone 1-4-4-3 

O SUL 

Linha Belém - Porto Alegre 

"PARÁ" 
'5.219 tons de dcsloca.meuto) O 800 tone; . de deslocamento} 

Linha Manáos - Buenos Aires 

"CAMPOS SALES" 15. ?J 9 tons. de deslocamento 1 
Esperado no dia 11 de Junho. sairá no mcs- Esperado no dia 4 de junho. sairã no mes- (10.203 tons . de deslocamento) Espera.do no dia 10 de Junho. sairá no mcs· 

mo dia para Recife. Maceió, Baía. Vitóri9 , Rio 
de Janeiro, Santos. Rio Grande, Pelotss e Por ... 
to Aleg-rc. 

mo di~ para Natal. Fortale1.a. S. Luiz e Belém mo dia para Nalal Fortaleza, Tutoia sr.o Luiz 
e Belém. 

E&perado no cha. 19 de Junho saira no 
mesmo cita para Recife, Maceió, Baia, Rio de 
Janeiro, Santos, Parnnaguá, Antonina, S. 
Francisco, MontevJcteo e Buenos Aires, O "LOIDE DRAS!LfüRO" E' UM SER

VIÇO DE UTILIDADE PUBLICA E DE INTE
RESSE NACIONAL. 

J\"rt'l!:NÇ,\O: - AVISAMOR AOS SHR 
PASSAGEIROS QUE SOMENTE PODERJ\O 
ADQUERffi PA8SAdENS APRESENTANDO 
O ATESTADO DE VACINAÇAO . 

"O LOJDE BRAST!,EIRO E DA NAÇAO 
PARA SERVIR A NAÇAO". 

..,___._Acceitaa1H carru para as cidade, eenidae ,ela lêde Viaçãe Mieeira. cem tra•sberde e• Aarra dH Rei,. 

' 

COMPANHIA CARBONIFERA RIO•GRANDENSE 
Linha rerular de vapores entre Cabedêlo 

e Porto Alerre 

..... CARGUEIROS RAPIDOS 

CARGUEJBO ''Ti\QUt·· - Esperado do norte, deverá chegar 
em nosso porto no prox1mo dia 5 de Junho o carguejro "Taqut". Apôs 
a necessaria dcmorn, saira para Recife, Maceió, Rio, Santos, Rio Gran
de, Pelotas e Porto Alegre. 

Aceita .. es carga sujeita a transbordo no Rio para Paranaguá, 
Antonina, S. Francisco, Itajai e Florianopolis. 

CARGUEIRO "CAXIAS" - Esperado do sul, deverá chegar em 
no"'so porto no proximo dia 7 de junho o cargueiro "CaXIas". Apos a 
nccessa11a demora, satra para Natal, Ceará, Tutoia e Areta Branca. 

Aceita-es carga sujeita a transbordo no Rio para Paranaguá, 
A11lo11111a, S, Francisco, Itaja1 e Florianopolis. 

Arentes - LISBOA & CIA. 
Rua Barão da Passagem n.0 13 - Telefone n.0 230 

1 

D !,~rg~oQd~ ~~teln~a P!l~a ~ ~o H I das ~~N~u;;T::r~ • ] 
16 ás 18 horao 

Hospital Santa I zabel. 
T,.t.meoto medico e ciru.r~1co das. d0t'11ças da orethra, prostata, be:d,a 

e rms . Cystoscop1as e urctbroscopias. 1 
OONSULTORIO. - Rua. Gnma e Mello, 72 - !.' and,.r . 

--- JOAO PESSOA ---

SEVERINO CORDEIRO 
A D V O.GADO 

Aceita causas civeis, comerciais e criminais nesta 

ca1>ital e no interior do Estado 

Residencia: Avenida Tiradentes, 266 
João Pessôa 

'"'• 

DEMÉTRIO DE TOltDO -

ADVOGADO 

(CRIME, CíVEL E COMÉRCIO) 

Res.: R. Dr. Peregrino, 73 

João Pessôa 

JAIME FERNANDES BARBOSA 
ADVOGADO 

CIVEL-COMtRCIO-
7 LEGISLAÇÃO DO TRABALHO 

JIISCRITORIO· PRAÇA PEDRO AMERICO. 71 
RE6IDENC!A : AVENIDA GENERAL OSORIO, 231 

João Pessôa 
1 

LLOYD NACION-ÃLS. A. - StDE RIO ~;~;NEIRO 

8UVIÇO 11:M'IDO HLOS PAQ1ll!TE8 ·ARAS" ENTRE OABEDl!:LLO ,: PORTO ALEGRl!l 

P ASSAGEJROS "SUL" !"A/il8AGJ;IJt011 "NORTE'i 

PAQUETE "ARARAQUARA " CARGUEIRO "ARAGANO" - Es- CARGUEIRO "ARAT,\IA" - Es· 

Esperado de Porto Alegre e escalas no perado de Belém e escalas no d1a 1. 0 perado ue santos e escalas no dia. f 

d1a 8 de Junl10 saindo no mesmo dia 

para Recife, M~ceió, Baia, Vitória, 

Rio, Sontos, Rio Grande, Pelotas e 

de junho, saindo no mesmo dia t)ara I de junho. saindo no mesmo dia. para. 

Recife, Maceió, Baia, Rio de Janeiro, 1 Natal, A.reia Branca, Fortnlew, S 

Santos, Paranag:uá e Antomna , para Luiz e Delem, p~ra onde recebe carga. 

Porto Alegre, para onde recebe car- onde recebe carga.. 

gn e passageiros. 

t>ARA DE&IAIS INFORMAÇÕES COM OB AGENTER: 
ANISIO DA CUNHA REGO & Cll, 

Eacriptorio: Rua Barão da Passagem, 43. Telefone n. 1441 - Telegrama 
ARMAZENS - PRAÇA 15 DE NOVEMBRo--N.° 87. 

"Arai" 

COMPANHIA NACIONAL DE NAVEGAÇAO COSTEIRA 
PRAÇA ANTENOR NAVARRO, 53 - SOB. -:- FONE 1421 

I-S-E_R_Vl_Ç_O __ SE_M_A_N_A_L_D_E--PA_S_S_A_G_E_IR_O_S_E __ C_AR_G_A_S_E_N_T_R_E_P_O_R_T_O~-A-LE_G._R_E--E--:::CA-:-B::cll::-:-,1>M,O 

" ITAQUATIA " 
Chegara no dia 2 de junho, quinta-teira. saira no 

mesmo dta, para: Recife. Maceió. Baia. Vitória, Rio de 
Janeiro, Santos, Paranaguá. Antonina. -Florianopolis. Im
bituba, Rio Grande. Pelotas e Porto Alegre. 

PROXIMAS SAJDAS 
.. IfAQtTATJA " - Qujnla-frira. 2 de ju11ho r 

.. ITA1'JNGA" - Sexta-feira, 10 de ju11ho J.I 
'' ITAPURA " - Sexta-feira, 11 de Junho JJ 
''ITAQUER:\" - Sexta-fcil'a, 24 de junho Jl 

AVIS O 

,. 
Recebemos tambcm cargas para Penêdo, .&.racajú, llhéos, S. Franci'ico e Jta,jai. Clf'ltn cuid:.,,dosa b;ddeaeio a• 

Rio de Janeiro, bem como, para Campos, no Estado do Rfo, em trafego mutuo com a .. l,eopo1dina RaUway", 
A! passarem: t11erão vendidas mediante apresentação do atestado de ~cina. 

------
PARA PASSAGENS, ENCOMENDAS E VALORES, ATENDE-SE NO ESCRITORIO, ATI!:' A'S 16 HOrtAll, 

NA VESPERA DA SAIDA DOS PAQUETES . 
INFORMAÇOES COM O AGENTE - P. BANDli:IRA DA CRUZ. 

ARTE CULINARIA CURSO PARTICULAR O P O R T U N O 
Maria das Dôrcs 'J;'avares, atendendo Professóra ·:UpI0n~1c1a e com pró. 

11 dJvcrsos pcdlc1oS, comun,lca que a- tica de ensino público aceita alu110• 
de ambos os sexos, para os cursos rJ 

a I Paulino Gomes, residC'nle _â l'Uf\ 
e Borges da Fonsêca n.0 144, 111forma 
a quem vende um bom terl'<'llO 11~ ~ v 
s , Epitacio Pessôa, <estrada de Tombnu), 

brirú. um curso completo de (ôrno, to-
g:ão, cosinha artlstica e decoração, a admissão e primario. A tratar á ru' 
começar no dia 15 de jW1hu. Irincu Jofile, n. 

módicas. 
208. MPn .. ·alidade 

1 com face para 3 avenidas; um un 
24 de Maio; um na av. ~cnt.o da 

j Gama; um na Travessa Florrn.no PP~
a xóto; um nn Avenida Floriano Pc1-

xõto · tuna bôa casa de tijolo. novn. 

Informações: Avenida João Macha-
<lo. 235. 

APOLICES da divid 
CRIAS DE _ CACHORRO· publica federal, ao porta 

LOBO A VENDA l dor vende o d,. Ho,aeio d 
• com' agua e luz. na A.V. 24 de Molo. 

casas Le taipa nas ruas Benjamlu 
e constan e Conceição, com aguP. Tudo 

por preço àe ocasião. VENDE-SE OINCO CRIAI; DE ' , 
uAceonno-Louo, 00~1 mTo DIAS Almeida. A tratar na Av . 

~il~~t~E;~o1~. ~~~ATAR A' , João Machado n .0 259 . 

-- -~w --- -~ ~ 1 CIRURGIA GERAL PARTOS t 1 -
DOENÇAS DAS SENHORAS 1 

111 , LAUIIO WAIIDERLEY 
onn DA f:LINlf'A OYNEUOLOGJCA DA M,\TEBNTI>,\J>I" 

oun DA CLJNIOA CmURGICA DO INBTJl'UTO DE ••o. 
HOÇIO A' INl'ANOIA, OlltUJlGIAO DO llOli!PlT.U. 

"SANTA 1Sill!L# 
TRATAKlmTO Ul'JDICO CfflURGIOO D/,.8 DOE.NQAS DO Ol'JI. 
RO, OVARl08. TROMPAS l!l DAS VIAS URINARIAS D ... MULlDili 
Diathermia - Electrocoagulação - Raios violet•• 

1 aVA DDlÚTA. llt -·- DAII 1 .t'" 4 •oaj\l 

' PBCD DA aa:smlll'IOIA, .. 

~~t:;111111 ... .. _~_..,_..~-~~.=4 

PROPRIEDADE A' VENDA 
Venclc-s<' uma ótima propriccl:11lr í'IH 

Lngoin.ha 1Gramame), munlc1pio dP,
tfl cap1lul. à. margem d.:i prtnclpnl r :, .. 
t.rncta lle rodagem que liga cstR <·u·pl 
Lol á GrAmame, servida por ôntbn',, 
com ótimo~ terrenos de várzea. ~ pv.
úes, adaptn vcl a qualquer lavoura ou 
c;randc estábulo. com uma árco 6U .. 
perior a 61 hectares C613.960 mctroc 
ri1w.drados 1. Preço de oça~1áo 

Tratar com Jullo Martins. t\ pro('u 
/\11stides Lobo, 72 ou á avenida Crut 
ele Armas, 843 

Gabinête Dentário 
VENDh·SE um otimo gabinetf' dcu 

farjo, com , méoiH de uso, •or pr,.co 
bacalbsuno. Traia• á RUA DUQUI 
DC Ç A.'UAS. 0 63 
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