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~' M=P~R~ES=S~õ~ES~D~A=~ AI!~! BA \ FUTEBÓ 
O OUE NOS DECLAROU O DR. V ANDERL El BRAGA, MÉnICO VETERINAKiú DO 

ULATO 
SERVIÇO DE FOMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL DO MINISTÉRIO DA AGIUCllLTU
RA, A RESl>~ITO DAS REALIZAÇõES DO GOVÊRNO ARGEMIRO DE FlGDEJRÊDO 

C .... 8'f'.liTO FREIRE 

l'm rP.porter me pergu11tou ..,n'e- C't"i3. snb-,,titl!.if1o · no Itamaratí 1m1' 
ontem o que eu achava. das .. adrnira-1 mt.::Ja.tor. ilu ... tn~ .- mn clêles o grande 
,•eis pe-rfol'ma1wes brasileiras, nos br~.,,1lf;tr1) que f,u Xilo Pcc;anha. 

11 é?vDO 11inclo a João Pessôa, em 
/10:cáo de seu cargo, o dr. Van. 
dcrlei Bra:,(',, médico vete1ina. 

rlo ú'.> Serviço Federal de Fo~nenlo Cr: 
J'ruluçâo Animal_ do Mmi.'iterio <la 
ÀfJrtc11llurn. esta /Olha teve a opor.·u-
1.i{lade de ouvir em ltqeira pale11tra, as 
1m1J1c>.,sõe.<I de s. s. a respeito da Pa-
1w1Ja e ele sua atual administrarcfo, 
,11na ués que GC1nJJre se revelou s _ s-. 
wn amigo sincéro de nossa terra. 

As declarações que nos fez. a dr 
\, ancte,.lei braga manz/estou a s11a 

vh"a sat1s/acdo em. rever a Paraíba, 
mo!'lranao-se verdadetramenle entu -
,\iw,nwdo com o surto de proqresso que 
t 1H·,mtrou em, nosso Estado. 

No .clecorrer dessa palestr.a, a aten. 
çào de s. s. voltou-se para os as.péctos 
<lo atualidade paraibana. tendo o dr 

\'cmrlcrle1 Braga se referido, com i1 

mal!: profunda admiração, a obra ad
mi11lstrativa que vem empreendendo o 
Governo Argem.iro de Figueirêdo. 

lleproauzimos, a .,eg1dr as impres
sõe.<: <1ue o distinguida visitante forne
u,11 à A UNIAO. 

HAH"ONIA \IAS !HàJIJ'ESTAÇõE8 
DO PROGREStiO 

Inic.:in.lmente. disse-nos o dr. Van
clcrlei Ern~a: 

- O faLO do Est::ido !;li:" E:..ilcontrJ.1 
f'l1:} um:::. fase de prosperidade eco:.1.ô-
1111cri f' de r,·0grasso material não me.' 

:-.urprf'Cncleu nesta. minha visita á Pa
Ltih~t. O que me impressio!10u muiU.:-
·_i1!10. e de _um m:>do a.53'\s ::..~radavel, 
Lo1 , nrn.ne1 ra J)C;la qual e:;sc progre:-
.•.n :;e rroccss~. atil'.3.:.nc!o i1511alment, ... 
1 (,ÜOs 0.- src.:tore.i ele aüvid~dcs, m;;.n! 
i('::;lanclo-s~ tanLo nc. Cifu-:;rto .cto en&i 
1,0 como no ,~modelamento da ca,:,1-
tal. 1u..1 incren;.euto da produçào a:-;rl
{'Cla, nn. cm:strução ele v.i·:u, de comn
nita('ãc, nas obras de a:.;si.~tenda m
eia! etc. Não ha. hipertro!"ia de un 
cAg-ão em detrimer.Lo de o..Hro. Bet11 
;10 contrário, nota-se um.-:t. ad?:nir~Hl 
h~rmoni:i de c:onJunto. como se veri.
li.c.:1. no dcsenvolvitnnlto ;J.e 1un ~n,E
\ 1duo norma!, ch~io de ,·italldadc. 

POTE!\:( JALJD.,DE ECOMo~HCA 

r: proscg ui u : 
-- Riquezas avultadas. po!'ém co-: 

U'' 1tt·:1t:,1;,, na.s m.ão:..; ·Jo;:; 1:;:)l.<.:os i.1'.c.'t 
, 1<!uos, no.da representam como inc!rx 
( tu 1;orlC'r econômico de um povo, Ao 
Jado d<:las :çodem exiGÜl' 1mscrl..as cx-
1 re>tnas. Ora, a auscncrn. de men-~ 1-

r.-o.·-. na capital, o aspéto sadio e a bô·1 
1parcncrn Que ger:iline.:1tc ~e nota n: 
pc.s.sóai; p:"rtrncen1.es a.; cllamadu.; 
claiu•:-; proletari.1:--., CLemonstrnm qm~ ~ 
popu_JaC'a:J go:-a de uma re~ti·:a prú'.'.
J)t.:l"Hmde . .sobretudo tni ~;.· comp::..ran
do l'Om a de outrns capitri1s do norte 
N:J.o f;c registram aqui berrantr.:.; n,
l 1•11L..1.t;Ot'.s de luxo. mas t8.mb1m n;"•.o 
:-;t~ v•1n 1:1anite~trt('õe~ de pzi.u:oeri!. 4 

;1~~i.}s.:o ::~;~~{~! \~;1 iii~~~,:~~~~~10/;~~ 
i.1{;'.: d!l pctei.1c1,tlidnct0 econôm1i.;a , 1c 

)·'J\'0 

E,P1Rno DE 1NICIA71\'.\ uo 
GOVJ.RNO L OPE!tOSIDl).IJE DO 

Po,·o 
- No drcorrêr de uma paleRlra crn-t!. 

t\ dr. Fernanào Nóbrega., - disse-nos 
o dr Vanderiei Braga, ê::.:te iJw.;tle 
prefP.itt., clH 1·t'lpit.al me c"csc•eveu a 
1,umerosn~ realizacõe~ do Govêrno c:c, 
E::.t2do Pavimcnts.çãc e retiiicaç:\c., 
à.as ruas, embelezamento do parque 
· Solon de Lucên:i.. ". Abrigo de Meno-

~-~~1ái.º~~r~6~~vi~~, 
1i~~~\iJ1 ;iã:edeE~~= 

t!'lbelecimentos agrícolas e muitos Ol~

ll os ~·mrretrdimento-, dispendicscs 
porem utilissinws, fôram. efetuados 
:on.., recur~;os normai5 dos orçamen
tos anuais. sem auxilio extranho. se!l.1 
e mprcgc ·:,;iquer cio clássico cmprest.i
mo 

O Abrig·o de Menores é un.1a im
l ressionat:ie obra ele D.ssisLêncw. ,sl}
~·ial. Tudo realça nos seus menores clc
ta1ncs e bem mostra a clarividenc!a 
do admmistra.dor que tem o seu nome 
ligado áquele modelar estabelecimen
to o Abrigo de !•1:e:no;:cs é nm <":;'.·~
beleci_m~nto que perpetua. um gov~rno 

t~plos ramos. 1 mn gr?,U u; de:--~nvol
\'ln1'_nLo que u to!·11e c;.p;.i ~ de suprir 
a: neccssid~d~~ do E .t .. Hio. qu.!.nt.o , 
~on:~i•rr,0 i.c J;ro:lu a., c1t1-.··· .. ~'r,, clr•s.~a 
indu'str1a. D ... . <: .~,u~1c, ..... e :;1 ·nos .~-:
fo.ri~ ceisar o cr:.::ro.,,, CJ?Í'. ·ir que a 
F:u·+iba :-::rrts~u no ::eu !n1 "r."'.,..r1b:o de 
mer::-adori ... s dr ori,...e:-n ai·."r,,' r-om (J 

outro,:; E::t ... dos ela I>e-~lf-'.a(;,..O 

0a
0 1~~~~:--~::~ 1·~;~r~/;~f~·~P ~ 1r·:~:~i,(:i~ 

Animal eu Tigipiü Pcn.:i:mbuc·o, ri.n~ 
:üliri. a {Jeruárh' p-,1~·f11naa m:.ntenclo 
o Po.::.to F::pcr1tne:1t~·; ::.t" (;;:J. "'áO t.'m 
Umbuzeiro e o se!, tçT c•.r rmJJCest~!l-.o 
~e reprpc1ti.t0l"C ,l.0.l' i.!:?"n:1{"i:·o.c:. m 
1::;s::> n;..:.o represent;:~ , mfo quanto r
P.uaíba pre'."1sn. Co:n u tcrri~nto ele·. 
~a lonte d4 riqueza q:_,[, ~ a ir.:iustria 
r.,_ecuaria. o gov_E:ri.10 t:o E:·:.-.ao jur,.:c.
ri.a mais wn lctlllssimo empreendimen
to ao gnmc\e n;.nnero das st:a:: nok -
·r1?is realí?açóc3 ~m pró! do cngra!.1dc> 
cimento económ!co da P2rFC.füa 

C'ampo,; de E~tra:-.bur~v e Rordf'm;." 'J"ilu Pe<:anha . A:s~istindo, tam .. 
Rc•poudi "º rep:J ·tM· qu,o: Ue-1 Oém ante-onien1, i fita que reproduz 

~~s P;~i:n~:L!P1~úc;.:~\t;3aed;tr;º:;!~ ~é!:~~ r:fsd:r~~!~ro~ecol~~~r:t ~ol~t-
vancos da mnlhdãt, pah·10Uca nc. rro- 'l"do Pl·~anha. Po1·qut" o norso estilo 
pria. tarde da vitória d'ls bra&ilei1·0 rlc fott 1)ÓI jE"mh1a o •:e.u estilo politi
contra os c·heooslovaco~ - que uma c·o 

teªsa~:~:~õ~~r~~~an:s;:~a~~:tf~~·e ~~: ! m~ p~~~~o c:~~~~:stadre cJ~ga; d~te:i~ 
~ínal tivéramos <·_om))l('~::t. de mandar 

1

. ropP.u.., por u_m conjunto de qualida
a. Europa um tnne- iQrtement~ a- df"'i dt" surpre..,a, de manha, de astú
fro-bra~ileiros. 81·ancos, a1,:;-un:;, f' C'.er- eia. de· ligeireza e ao m<",mo tempo 
to; mas grande numl'rn, prrtalhõC's de espontaneidade indhidual em quf" 
hem brasileiros e mulatos ainda mais se e. prin1e o mesmo "mulalisrno·· de
brasileiros. ctue ~ilo reçanha foi até hoje a me

Porque a e-scollia de jogadores bl'a- JhCJr afirmação na arte poLitica 

Vis1te1 aigum2.s dcssi.s ob:-as, conJ1c
ci cutra:;, através de fotografías e não 
;ci o que é mais digno de louvor. se 
o vulto do trabalho material execu~a
do ou o acerto na escolha dos probl~
!11us que o govêrno visou resolve:: 

sileiros para os encontros internado- Os nossos pa~i-eis, O!i. nossos pítús, os 
nab andou por algum tempo obede- nos'-ios de!::pistamentois. o.., 110..,sos flo
cendo ao mesmo critério do Baráo de rei~, com a bola o algmna C'>isa de 
Rio Branco quando senhor-todo-pode- dan .. a e de rapo<'iragem que marca u 
roso do ltamarati: n:..da tlc pretos r~:lílo h;·asi1eiro de jogar fut.eból. 
nem ele mulatos chapadolS: só bra11co~ que arredonda e ado~a o jógo inven
ou entáo mulatos tão claros que pa1·e- ! iatlo p.l'los inglt:ses e por êlcs e po. r 
c·es!sem brancos ou, quando muito e-a- outros europeu."> joga.do tão angulo~a-

Do MIIIJl~TRO FERNANo.n bôc1os. deviam ser E'll\'iados ao es- ment(•, tudo b,,;;o parete exprimir d~ 
Ui v V lrangeiro. }lulalos rlo tipo rlo ilustre 

I 

modo ,~t<-re»auli>si!)'lo pata os psico-
"'Q~TA AO •UfERVr!NTOR Domicio da Gama a quem Eça ele logos e os '-OC'iólogos o "mula.tismo 
"1 iJC MI' & Queiroz costumava ehamar, na inti- namhoyant" e ao mesrn,, tempo ma-

ARGEMIRO DE FIGUEIRÊDO 1 'º~~~:~ d:;;'>;t,~~~/ó,·~!:;;::.:ia O ~~r~~,~~·";.'~:d~;~~ ;:
11 i,"a~f1 que e M0s. esto.::. iniciativas teriam :icaao es

~ereis se os paraibanos não as tives
sem compreendido e as aprovcitari::, 
com a sua notória operosidade 

---- critério anU-bl·:1'.-)ilejro dQ Bra-.il se \<:aba de ..,e delinir de maneira. in-
, fingir de República dl' arlanos J>t·nrn- c-ontundivcl wn estilo brasileiro de 

Agra-d.:cendo as felicitaC'Ões que lhe , te os estrangeiros distantes que só futeból; e ésse r,tílo é mais uma 
enviára ~ interveutot· A..rg-cmiro de f'i- 1 nos <'011.heeessem :itra\'és de ministros expre~sã.o do nosso "'mulatismo" agíl 

UMA NCVA FONTE DE RIO.t'CZA: gueirCdo, por u1oti\'f, elo seu anivr.r- 11·uh"os ou de secretários de legação d".:' em assimilar. dominar. amolecer em 

- O INCf:EMi~r~AiA lND'úSTRI \ t~i~. 1;~~:l:~i~tu~al'.'~~\f!~t:tJ~~·u~;r~~ ~~: :zrael~o Ee ~~j~~~o ~':.~~ºt>r?:s~:a~== dam,a. l'm cu1"°ª" ou em músicas tê<'-
<Ultura, ti-an'iimit.i.11 a, s. rXC'iJ. o ~e- Je~ão de louro~ que o próprio Bal'âo cconclue na 2.ª pg.) 

Pass'>u. rnt.iio. o dr. Vanderlei Bra- g1tm(e telcg.ram:1: • 
ga a nos falar sôbre a indústria pe- ··Rio. 15 - Or, ArE.,.ntlro de Figuei-
cuária na PJ.rJ.iba. rédt>, lnte;·verito1· Feócral na P1raib:t 

- Em vista das condições mesolÓgi- - Palacio da R?de1· "àc - Jc:io Pessôa 
cas. seria um clamcroso contraser10,o - Ao p1·ezado :.t:::nign, meu l'l'!'"Õhl o.
pretender-se transformar a Paraibu ~raço de agi r..d(>Cimt>nto pelas fc-licita
nu_m grande CC'ntro p'.l.Storil com nre- <:'Õcs fjl!"' tf\"!' a g.:uti\t"~:i d-e me ei1-

jmz.o ria cxpa:1são das culturas agrí- viar 110.r rnohv1f' da r ... · .....:çrru J.o meu 

A VISITA DOS 
BRITANICO S 

SOBERANOS 
Á FRANÇA: 

~~~~n1t! :~~~~sqlieº~~n~1~ceufeª~~~= j ~;~~~~() sa(~i~,t~~ d:;~1~~:r;;·n ~. (j;" 
,ar" illd úSt ria animal, nos seus múl- i Agricultw·a" 30 cavaleires árabes escoltarão OS SOberanOS inglêses 

O VALOR INTELECTUAL DE 
ur~ ESCRITOR 
Comentários do " Diario Ca
r;oca", sôhre o romance 

"Dezessete", de Eudes 
Barros 

R 
10, 17 <A UNIÃO) - O "Diário 

1 

C~rióca", e~n s1rn secção de tó-
;nco,,. publ•cou, ante-ontem, o 

seguinte: 
. ··~ z:;al()1' intelectual de um escritor 
znflu:·. as vezes, poderosamente, na 
vide de um Estado, dando:..lhe o pri
i1ilégio de um carta;. duradottro e jus
to. E' claro que semelhante situacão 
lcm. que ser, sem dúvida, o reflexo de 
~11.c! e,brn real de mtirito. honesta e de

/,,1ifi1ir 

do trabalho ment:i.l éc poétas., e~ic:rih
;cs, jor11ollstas. mêdicos ou juristas s6.o 
vórlos e facilme-nte citr..i;eis 

Ainda agora. tindo em socorro da 
nossa CL/irnwtiva, vemos o e~rito de um 
romance hi.,'tórico l·"C<ito com. brilhan
tismo e respeito pela l.'erdade do:s /a
tes. refletindo em favor da terra mag
nifica de Joêio Pessôa Referimo-nos ao 
romance ·Dc:essete", Plll cuja.,; pâqi-
11as Eu<ies Bar'ros. S:f?U culto e feli: au

tor, revive uma epo71é!a cuj(l Jig11ra 

cuhn,nantc é Domí11.(1os José )Iadins. 
a.final ressaltado na) pa.gmas que lJze 
eJ:altam. o 1dealism0 do ser 1 sacrifício 
;)rlo bem f? pela qrande:a da Potria 
estremecida 

Tcdos os conceito:: tecidos em der
reder c!a JJ!!rsoialidade a.J escritor nor
tista são, pudemf"Js dz:er. um sc1·viço 
publicitano bem siynific.'ctlivo para a 
Paraíba que fica. assim. gratas ao in
telecto dê~se seu filho. mais adm.irada 
atrarés o pois inteiro· • 

LONDRES, 17 {A Ull:LiO) - Pela 

primeira. vez tlrpoh; do ano 1066, tl'o~ 

pas francêsas marcharão em forma .. 

ção C'CJ'l'ada no sólo in~lf'!õi 

Um destacamento com.po,to de '!O 

caYa.Jeiros árabes:, escolhido~ enil'e os 

membros das mais dbtintas familias 
árabes do t:xército Colonial franr ... s, 
escoltarj os reis rlesdoe a sua saída ~1e 
Palácio para a viag·em á França. 

A MARISHA DE GCERRA FRAN• 
('f:tiA TO~L\RA PARTE NA RE• 

" CEPÇÃO 
1 

PARIS, 17 IA UNIÃO) - A' re
cepção dos soberanos inglêses tomará. 
parle a -:\Iariuha de Guerr~ da Ft·an
ça 

:"tumcrosa es(Juadra sairá ao enC'OU• 
tro do ··yatch·· real que transporta• 
rá O'!- soberanos â Fl'ança. O '"coura• 
ç,ado "OWtkerke'' escoltará o ··ya.t.ch" 
real desde a costa. inglêsa. 

~ p!, ~ 1.~ !;. 11 r:I~,~:!!~~~~~!~~ 
dente do Uruguai condenados e outros 

,ION'l'EVIDET, 17 ( \ UNIÃO) - absolvidos 
A hordo do ·• Arlanza •· C'h<•gou, hoje, a 
esta capital. a dclcg·a('áo brasilefra a 
pos..,e do novo Jll'C"..,idente gf'neral Al
fredo Ba.ldomir, chefiada pefo general 
\lmf'rio de Moura, c:omandante da 1." 
Região Militar do pai.., irmã~. 

Os rc1>r{'scnla.nte!-i do Brasil tive
ram, aqui, carinhosa l"l'<'!'PÇ:ÍO. 

RIO 17 rA UNJ:\.0) - No Tribunal 
de Seguranca Nacional realiwu-sa 
mais um julgamenio. sob a presidcn
cia do juiz. Lt:mos Bastos 

Os acusados, que não comparece• 
ram ao Tribunal. são todos oficiais fie 
marinha e guarda-marinhas da nossa O:. e, c1,1plo<: ele servi('OS a.~sím t:alio

-:;o:, p;·cstmtos aqui e alhures, alravé:s __________________________ Armado. Eram êles: tenente Arnaldi.J 

APROVADA, NOS ESTADOS UNIDOS1 A DIVISÃO DA SíRIA 
A L E I D o s A l Á R I o IVI I N I M o o LIBANO PERTENCERA' A' FRANÇA E A' 

INSTITUIDA A SEMANA DE 40 HflRAS TURQUIA O, SANDJAC 

Hasselmann. cap1tão-tenenle José de
Carvalho Cereja e tenente Cristororo 
Osorio e os guarda-marinhas Leopol
dino Cardoso de Amorim, Atnilcar d~ 
Castro e Silva, Mário Rodrigues d~~ 
Co5t~. Epammonelas Franco Magou
las, Carlos Alberto de Araújo Wel'
lan~ Carlos Albuquerque conem 
Gondim. Osvaldo L,úz. Paulo Correin 
de Bai-ros, Paulo Rodriguc-s. Helio 
Junqueira Mí'ireles, Helio Ferreira 
Machado. Lui:.i: Rodolfo de Sá Miran
da o:~~~~r;~:~:,n~; ~t 1:!Ã~~r1: 1=i .. ~~~: 1:r::·,~;:º:'~,:~~':~ ·:: :~'.~1 r::7;;:i~:r~:~11~r.tl!f~pt:.~~~:;~ it:i::1;j~~:~~ii:°f}t~:,rzf0 ;r~:efi 

mcntaies ,a cama.~ e O senado ap.·o- ô::,, ,,da mf~nor daquelas regiões em divisão da Síria entre a Turquia e a existirá mais. 
vri1a.m a Je1 do salá110 mm1m() e a se- cc npar .... ção com os E"'tados ct,) noite Fra.n('a. , ·- . O jornal ara.be. "Addifaa" rec:eb ·u 
111111a de 40 horas ~ Jn le~t, da Umão A Fran(a lera ª. regida.o d\r ~ihano e uma noticia de Aleppo segunclo a 

• • ... - ____ toda. parte cost_cira e , .t ui e. t:n~ qual o::; turcos e,táo distribuindo t"ll-

! ----- --- · quanto.~ Turqma obtC"ra O Sand Jª_<' tre a população numcrusos bol<"tius 
NENPUM TRABALHADOR PODERA J 1(1 o ME NA G E A D A / e a ~egi~o. de_ ,\lepp~ · O re5lo d~ t('t- irn,tigando-a. a solicitar a ocupaça.o 

GANHAR rv1EN0S DE 4 e.e. POR ll , ,na . . ' 1 ~~
0~:i1~

1
I';d~lahu:;;-~~·p:~~e :e r;~~~~l~~ l 'lliJitar fm·ca elo pai~ 

HORA f:ITT G(l"E~(a a !ltlegação t:~~~~o' U:."1:i~1::tt .• rlbae PaleS!ina, A CONTRIBUICAO 
WASHINGTON. 17 ,A UNTAO) !!O. sn~.il " tc:111f,rrncia ln·/ Os jorua1s isr~cli!a., a<,reseenlam DOS. 1\/fUNICI . 

A lcí ele ~alário minil\lO aprova.da peln ' • _ t~ 1,.,~ , Q.Ut" o GovC'rno s1rrn suspeudeu todos "" J_ I PJ OS 
C:tmorn e pelo Senado estabelece qu,• ;i!; !l8t,i1'~S1 d~ Habalho os TELEGRAFISTAS ES~ 
II0!1ilUJ!1 trabalhador no cerritório nor• ,,.,Nf,llR.'., 17 (.~ lNIAO) , - .A de- , _ . para a Instrução Pública 

. . Je ... ação espanhola a Conferen<>1a ln- JAn SUJP.lf"'S A SEIS 
ti -:1 111 r_ncano r.ofü'ra ganhar menos (]e ,.f;;1acfanal d" Trabal~o _ofere~u, hop ti a; Y O prefeito Natana.el Maia de Cato-
4 <·f·nt11nos po1 hora Je. :im airnril'~. de <'fll'dia.hdade a deJe~ I HORAS DE TRABALHO lt> do Rocha, 1.:omunícou ao sr. tntcr-

Essn. lei, a1;'1im como a da .:;c>m2.nn , .,.:",.,,,., tra"Hcira. . / . . VC'ntor Federal haver recolhido á Mesa 
d( 40 horas '>rrá rta u~tnda á ~itua- i ~o deror,·cr da. homenar,em, ,1,~cur- _RIO. 17 L~ U.) ~ O i\J1_mstro do d<· Rendas local a importnneta de 

, . J . .ou UN ,fo, man,frstantcs, teud'! resp ~1 aba.lho baixou wn.1 porta.ria, decla,- 480$000 correspondeme à quota d~ 
<·,u_i 110 pais no c~p.1c;o ele ,elt> nno., l!oi•tH:lo. <·m brilhante impronso, o 1andn que os tel~grafl ... ta:... cstà:> su_j1·1~ 1 1n~1rucf:i:o Publica referente ao me~ dl' 
1"úJ oh l·.,.:.n cu1llliç·ft0 qlll' o~ E!:ilados m.ni:...lro ;·atclem~r F'alcáo . to\, apenu, a seis horas de trabalho . 010.10 recem-findo. 

A acn-;;ação foi su/-.tentnd:'l.. longa
mente, clc·pois do rdatório, pelo acijw1-
to de procurador Adernar de Faria 
Lobato. que prdiu pena máxima. Os 
acmados tiveram como palróno.::; os 
ad\logados Bulhõc~ Pedreira, Fen-eim. 
de sou .. .;a e Sobral Pinto 

:i?:stP ultimo. em :sua defêsa, levantou 
a preliminar ar não .ser o crime da 
comJ)etrucia do Tlibwrnl de SC'guran
ça e sim cto_ Tribu_nal Miht?.r oo_r ~f> 
tr.,tar de cnme milhar Essa prel1m1-
11ar. entretan~o.,foi desprezada. 

Eram mais ou mrnos quntro horas. 
quando o.s dehRtt>i. fór1:lm í'nrerrado:-,. 
romeui. mio, então. o julgnmrnto sr
cn.' o ,, cm1recpl0 {,:, ~entt'nça do juiz 
Lemos F.isto. Qtu• só ..i noite foi co-
11hecida 

Fôram ccndena<los n. 2 ano!- r 8 ml•
ses os ~t·guintes acu.,:;ados: co.pilfio-1t> ... 
n('Iltt• Jo!'té àt' Carvalho Cf·ri·1o. u• ... 

1 C:onclue na 2.'' pg ) 



,- 2 _______________________ A UNli\O - Sabado, 18 de junho de_l_9_a_s _______________________ _ 

-R~!~~~~~~.s1 ( S POR T ( S ~ !AL~A ~~~~~·~o"º!.~~,,"SESSÃO DAS 
INACIO CASTA.'iHA 

Dentre os nOSáO$ célebres '1.Joêmlos, 
ouvi falar, na minhR. adole~céncia, no 
Inácio Castanha, criatw·a honlsstma t>
fellz, porque já.mais se preocupou com 
as duns contingências da vida, coi
sa, alias. muito nAtural par::i êle e 
C'Om qt1e chegou até a fazer amizade 
"vivPm1o vida feliz e milagrosa•· , 

Certa noite, lá para as tanlas , en
trou em casa. Inácio. um tanto fa~
reado P ficou alarmado com o estado 
em que se achava a espósa. prestes a 
dar á hl ,. a mais wn rebento. cerca.d:,,, 
apenas. da mãe aflita. que reclamo.t 
não ter quem fôsse chnmar n pRrtel
ra. que morava na Cruz do Peixe. 

Sem 0etença. toma Inácio Casta
nha o rumo do Tamblá, para ir vêr a 
assistente e, chegando á e&quina do 
Aires Tr>rtuliano de Sousa, cuja tr,
dega eSVwa aberta , para abastecer R 
tn1s contiecidos de Inácio, lá enc m
trou êle °'" companheiros de pandega 
que se a provisionavam para ir a Re~ 
cife. 

- Bravos ! Que achado amigo Jnã
cio. Vá lá esta golada e vamos au
mentar a boia para mais mn ·ompa
nheiro de \. iagem. 

- Viagem? Que his tória é :•ssa de 
viagem? 

- Sim. \'amos para Recüe, assistir 
ao caP1aval e tú vais comnosco. 

- Estás maluco? Eu vou já buscar 
sinha Senhorinha. que a mulher está 
com dóres. 

- Ora mulher com dóres ! Qual ca
ra puça , tú Yais é conôsco, que 1:ão po
demos dispensar tua companhia . I ssú 
de parto é com a s mulheres. 

E, j á um. tanto a lcoolizados, dão . o 
braco a Inácio e arrastam- no a te 
Tamba ú. onde tomaram a 1a ngada, 
sem que os protestos do ve· ~cido va
lessem d~ cousa alguma para ~lemo
ver os companheiros cio propósito de 
levá-lo consigo. 

Em Recife , metêu-se Inácio na pan
dega e. at.L"dliado pelos companh~ircs 
1 a classe é unida), achou coloca('::i.o e 
passou sêís anos sem vêr os sens. 

Lá um dia, depois de tão prolonga 
da ausf'ncia, lembrou-se Inácio de que 
tinha familia e transportou-se para 
a Para íba. 

Aqui c11egando, entrou de surpreza 
em ca~a e ê recebido pela santa es
pôsa de braços abertos, que diz µ1.ra 
a filhinha : 

- ToMa a benção a teu pai 
- Quem é esta menina? 
- E ' aquéla para quem vocé foi 

chamar a parteira e não vol tou m ais. 

DR, ALUISIO RAPOSO 
--:--

Clrurglà<> do Hospital Santa Isa
bel e da Maternidade . 

Cirurgia - Doenças de senhoras, 
partos 

Rua Peregrino de Cílrvalho, 146 
Das 10 as 12. 

o 
\ 

GRANDE CHOQUE 
"BOTAFOGO" 

DE 
E 

AMANHÃ ENTRE 
O "UNIÃO" 

o 

Bo~a:g:~ ~e t';::'.;';,h~:;:;tr"ct~;~~~1:i~J~ f ESPORTE(O~~faf)E UNlAO 
nos mel os ~porti'9os pessôenses muito 1 
interesse,. dado o va1or dos dois ban- Para conhecimento dos amadores 
e.los. dêste clube, encontram-fie escalac.los 

mais desúi.cados nos gramados pes• E' dever do amador comparecer na 

Todos amda bc lembram quando foi I Sybílle Schrnllz e Woll Meibtme

~:f.b1:ªgr~l~~~o!º5p~ik~f;~. te~:ls~ª~o rr.er leem, indiscutivelmente, nésSd 
Adeus''. da "C1nc Alliança " , que tem grandio~o trabe.lno da •·ctne Alllan
como os seus principais tnlt'rpretrs ça ·•. momentos de verdadeiro trJunio, 
Sybllle Schm1tz e Wolf Melbenemer nos papeis que interpretam . 

Quem t.êve a oportunidadC; de aá-
81Stf•la. jámais ,:leixarà de vé-1~. no 
vamente . 

"A Val8a do Adeus ·•, de tão emo
cionante que é. parece domt.18.r por 
compléto o nosso espirita 

o "Plaza ·•. no int..ulto de proporcio
nar ás senhoritas desta rapiLal mo-
mentos de lndizivel satisfação, irá eKÍ• 

hir. hoje , na co~tumelrà "Sessão r\a~ 
Mõ~as", "A Valsa do Adeus" . 

o Botalôgo é détentor de um onze na séde os quadros para o jôgo ofl
respeitavet. e possue elementos ctos I cial de amanhã, com o Botnfôgo. 

sõenses . séde todas as vezes em que este clube l ,--------

0 esqua,'1,rão dos linotipistas está jogar oficialmente, a fim de ver sua 
invicto na tabêla do campeonato e a- . colocação no quadro e para que na 
firma que até final do prlrnelro turno hora do jôgo a dlreção de esporte não 
esta posição não cederá a nenhwn 

1

1 esteja chamando a atenção do reteri-

CARTAZ DO DIA 

rm;:~~s J. amanhã um grande jô- doo:~~~:·'as organizados não sofre
go. poLs os 'dois fo.mosos conjuntos es- , rãa nenhuma modificação, salvo se 
tão dispostos a se empenhar com ar- na hora de começar o prelio, estejam 
dor em bu~a de roais dois pontos no desfalcados. 
campeonato. . 1 Aos jogadores da. reserva cabe o de-

O jôgo secundário terá in:..cio ás 14 ver de comparecer na hora marcada 
horas en1 p<1nto . pela dil·eção de esporte e completa-

Para atuar os jogos a L. D. P. mente uniformizados. 
ciesignou os esportistas Luiz Franca O capitão de campo compet.e cha
Sobrlnho. para os primeiros times, e mar a atenção do jogador que recla-

1 ;!º1
!:m:fo~~t°cteo d: ::~~~~:· Jla:i~ ;a~~ ~~i:: d~~1~~fc~!~~~ ;:: at~~~~ 

ma representada-, em campo, pelo seu do quadro, não sendo atendido comu
diretor Luiz Er.pinéll . nicará á direção de esporte e esta 

Amanhã datemos noticia clrcwis- então tomará as medidas necessarias , 1 
t anciada sobre o grande jôgo de ama- logo em seguida. 
nhã, que se auspicia o mais Impor- A d!.reçiw de esporte felicita a seus 

REX: - N~ vesperal, "Llbe•·· 
ta-te, l\lulher", com Katherine 
Jlepbum. A' noite. ":Maria He
lena - Flôr de Fôgo'', com Car
men GUf>J'l'eno e Martinez Ca~ 
!:.ado. Complemento. 

PLAZA: - Na vespera?, "ln
famia.", com Merle Oberon, Joél 
Mac Crêa e l\liria..n Hoplngs. 

A· noite, na "Sessão das l\-lo-
b~!~· Jia!t~~ do Adeus", da 

FELIPE'IA: - "8essão das 
Moças·· - "Pimentinha", com 
Jaoe \\1ithers, da "20th Century 
Fox ". Complementos. 

SANTA ROSA: - "0 Fa\'o
rito da Rainha'', da "Cine Alli-
ança··. 

JAGUÁRIBE: - "0 ,tédico e 
o Monstro··, com Fredrlc l\-larch, 
Myriam Hopkins e Rose Hobart, 
da "Paramount". Complemen
tos: 

S. l'EDRO: - Na té!a, "0 
Dêdo Acusador", com l\.larsha. 
Hunt e Itobert Cummiug.!) e a 3.• 
sêTie de "O Cavaleiro Fantas
ma", Complementos. 

REl'U'BLICA: - "Imperador 
Jones •·, com PauJ Robson.. da 
••Unlted Artist.'I", Complemento. 

:METRO'POLE: - " Amóres de 
Operêla", com Ruby Keeler e 
Lee Dixon, da "Wamer First", 

tante do 1 . 0 turno amadores pela disclpllna e camara-
dagem com que veem se mantendo !!-----------------------------· 
nas disputas oficiais, pois quatro pw;

SECRETARI"" DA LIGA DESPOR- tidas já fôram disputadas pelos l'U-
TlVA PARAIBANA bros, partidas renhidas em que todos 

Na Secretaria da Liga. Desportiva 
Paraibana precisa-se falar com os a
madores abaixo no ptimeiro expedien
te, das 12 ás 13 hor,as e , no segundo 
das 19 ás 21 horas, todos os dias ute!.s, 
para efeito de regularização de 1.nscri
ção dos mesmos amaktores : 

Botafõgo: - Miguei! dos Anjos (1) . 
Esporte Clube; - Orlando Lacct e 

Climaco Fartas (2) • 
Pitaguares: - José Luiz e Cacildo 

Guedes de Medeiros 12) . 
União: - Severino dos Santos Leal 

(1) . 

se empenharam com esforço e ativi
dade .sem empregar jôgo bÍ-Uto, de
monstrando dessa maneira wn qua
dro mais ou menos entendido . 

Por êsse motivo a direção de espor
te faz jús que essa disciplina e cama
radagem se reproduza entre sua ra
paziada até o fim desta Jomada. 

João Dias - Diretor de Esporte. 

TIME NEGRO X 11 

Em prosseguimento do campeonato 
promovido pela Liga Juvenil, jogarão 
amanhã, pela manhã, no campo do 
EsPorte Clube União, os juvenis do 

LIGA DESPORTIVA PARAIBANA "Time Negro'' e "li". 
Os jogos começarão lmpreterivel-

NO TRIBUNAL DE SEGU· 
RANÇA NACIONAL 

<Conclusão da. l." pg . ) 
nentes Hassehnann e Cristoforo Oso
rio: guarda-marinhas Leopoldino de 
Amorim, Amilcar de castro e Silva, 
Epaminondas Magoulas, Amilcar Ca
bral e Carlos Alberto de Araújo, sen
do os demais absolvidos . 

Quanto aos réus HeUo Ferrei.Ia Ma
cha.do e Luiz Rodolfo de Sá. Miranda, 
o juiz remeterã. copia de seUS depoi
mentos ao ministro da Marinha, que 
agirá como entender de direito . 

Meias! !\leias! Meias! 
Muitas mejas! 
Senhoras e senhoritas, ,,isilem o 

ARMAZEM MIRANDA para comprar 
a sua mela "baratissimo" . 

AS ILHAS DOS 
AÇôRES 

vão 
o 

ser utilizadas para 
tráfego dos aviões 

francêses 
PARIS, 17 (A UNIÃO) - Os go

vêrnos da França e de Portugal ch~
garam a wn acôrdo sôore a utiliz&4;ão 
das ilhas dos Açores para o tráfego 
a,ia.tório que os aviões francêscs em
preenderão dentro em bre,·e, em vôos 
de experiencia, para o estabelecimen
to definitivo da linha França-Amé
rica do Norte . A presidencia da Liga Desportiva mente ás 8 horas, estando a Liga re

Paraibana. resolveu, em data de 17 6 presentada em campo por wn de seus 
938, ad-referendwn da diretoria, man- diretores . • 1----------- ---- O ministro francês em Lisbôa obW· 

\fe a permissão para a atf'rrissagem 
dos aviões fraucêses nestas experlen
eia.s. 

dar transferir para o filiado Botafõgo A luta promete ser bóa, em virtude 
com o respectivo passe do Fellpéa, o , dos dois bandos possuiJ·em bons a
amador Georges Pereira de Siqueira . 1 madores . 

R E G I s T o 
FUTEBóL MULATO 

(Conclusão da. !.' pg. J 

1úcas europé'ias ou norte-american~ 

Dentro em brc,•c será assinado um 
acõrdo oficial sôbre o assunto. 

!j~~l :.:~":i~Jõ,!ª~: ~e1:::~le~~:~:: VIDA· ESCOLAR 
Porque _é ~ '~mulatismo". o nosso CENTRO ESTUDANTAL DO ESTA-

I 
F'IZERA'l A '\;Q!-1 ON"TEM. ~ menta do pel~ seus 1nuniclpes e rela- - pslcologicam~~te: ser brasllei~o e ! DO DA PARAtBA 
Ocorreu. ontem, o aniversário nata- ções de amizade. ser mulato - m1DUgo do formali~o 

licio da s ra. Maria Hermelinda ela - A senhora Lidla Romero de Me- ;:!~in;oe,~a.~er.í~ªa uc~,:;~l~a~l1: ªa; (Nota Oficial) 

~e~~1l~aa 1â~~h:s~:a~~o
6~~:~Z\~ ~~~: ~o~ :~~~a c~~e;~ia~:e~~o E!~~:~~cO: Spengler - e "<l_i<!,nisíaco" ª seu .ge_ito A dirctorfn déste Centro avisa aos 

ta praça. - A senhorita Raquél Scheinberg, - 0 grallde geitao_ mulato. !ntmigo seus associados que. devido ás fértas 
- A menlna Anice, filha do sr . An- aluna do Instituto Comercia) "João do _for_!1lalismo_ ~pohneo e anugo das ~anjuanêscas, se acham suspênsas as 

l.onio de carvalho Santos, concessio- Pessôa", e filha do sr. Germano val'laçoes; de~c•~nd0-sc em manhas I reuniões oratnárias até o fim do pre-
nário da "Anglo Mexice.n" nesta pra• Scheinberg, comerci~nte nesta praça, moler~nas. mm~i.ras ª que se suced~m sente mes , : 
ça. e de sua esposa sra Alice dos San- - O sr. Edmar Toscano de Brito, surpresas de ag,hd.ade. A arte_ do.so • Todavia, os interessados na aquisi-
tos auxJliar do comércio desta praça ga.-monga.. Uma_ ar~e. ql!-e nao se_ a- çáo de caden1êtas de Identidade pó-

Ais 
- A srta. Ivonise Santiago, 3.0 an1s- band.<! 11ª. ~unca ª dis<aplma do meto- dem procurA·las ns Secretaria deste NOTAS POLia FAZEM l\,u.; HOJE : ~~ - ~tiv~~~~t~::~:~~i:~re~ea~~ ~i~~::~:·~0

e ::~be:;~ª d<·re:;;!,rrÇ~I~ Centro . 

~ _ -- O menino João Batista, filho do Rl'. praça. ; ~1:~~~i:~ ::r:1
:~

0
~tei'!~e~~~c0 ll~~ 

·_ O Jnstltuto de Identificação e ~f. E~bbo !~~~:!º t~1zSo~~io!~ ;u~ii~~ NASCIMENTOS: prnviso. Atê mesmo a liberdade para 
d1c~ LE.'gal , expechu, J:iontem, cart~a I sr . José Florentino Junior, chefe da a ostentação ou para a exibic>âo de ta-
de id.entidade ás seguintes pessôa.s • .secção do Tesouro do Esta.do. ocorreu, ontem, nesta capital. o lento indlytdual num Jôgo de que os 

Guilerme de Mend00ça Furtado. - A senhorita Ivanlse Santiago a- nascimento da menina Cre~a. filha europeus teem procurado eliminar 
Hen_,.~ni Costa, Manuel Antonio. de luna do' Instituto de Educação, e' fi. do sr . Manuel Florenclo Coélho, em- quasi todo o floreio al'tistico, quasi 
AraUJO, Iza~el Laub, Ellslo Brasiliano lho. do sr. Otávio Santiago, artista, re- pregado da Imprensa Oficial, e de sua toda a. variação indh•idual. quasi to-
da Co~!ª• NivaJdo de A.ndrad~ Mou~. sidente nésta capital. esposa, sra. Alafde Bezena Coélho da a. cspontan<"idade pec;soal para a-
Sebasttao Pereira da. Cost.a. senhorita - A senhorita Guiomar d<' Castro centuar a bekza. dos efeitos gcom<'-
Maria do Carmo Bandeira e Geluza filha do sr. Manuel Paulo de Castro: YIAJAN'fES: tncos e a pw·eza de técnica. cientifica. 
Lopes . artista, aqui residente. Sente-~c nêSSf' contraste o choque do 

Fôram &ubme~idos a exa1:1es ~en- do-d?. ~:~~~::,;e;~r:~~i~. V~l~~ccill~~ pefdnt~~~1 ~~ ~~~~~{~~·a~-~~:-s:i~jê~ii ::::.!i~"t:~:pe~~asil,e~l:r~º;e o o-"uª~:= 
ciais_ no Instituto de Identificaçao e Direto1ia de Saúde Pública. capital, a passeio, as senhoritas Nanci Iatismo" e "arianismo" coru,iderados 

Departamento de Cultura Física. 

Confónne fõra not.iciado, terá lugar. 
no próximo dom1ngo. no Parque Ar
ruda Camara, o íiltlmo jôgo de vo
leiból do primeiro turno. para. a con
quista do Ululo de Campelo. devenclo 
bater-se as fórLes equipes do Centro 
F.~tuda.ntdl do Estado da. P.iraíba e o 
Rio Neg-ro désta capital 

O time estudantil se cncolltta as
M!n organizado: 

Genival Eustáquio. Luiz, Bn!a, E
versio, Mnromba e Eugênio 

Médico Legal, ás segUíntes pessôll:S · 1 - A menlna Fernanda, filha do sr · 1 Bezerra, filha do sr, Francisco Bezer- não eomo expressões étnicas mas co-
J. osé Ern. es. to Soares, Ju~io Cordell'o Nabol Barr.·êto. funcionario da Alfan- ra, aqui. residente, e L.ourdes Bezerra, mo expressões psico-socials condicio- O .AR1\-lAZ~l-l ,!"IIR~NDA. coiu·i~~ 
dos S~ntos, Matia dos AnJos. Olindina dêga dê~te F.stado. filha da viúva Porcina Bezerra. ele- nadas por influencias de tempo e de ª?s srs. funcu~!láuos pubJi~os, ba=lt 
de Oliveira, e a , menor de 7 anos d.e - A senhorita Helena Rosa da Sil... mentes destacados da sociedade ara- espaço sociais. nos. e com~rciarlos. comp~ arem 
Jdade ~fana Jose Vasconcélos "ª· filha. do sr. Manuel Rosa. da Silva, runense. O contraste pode ser alongado: o/ camtsa de fmo Jersey de seda. por . . . 

- residente nésta cidade. Prefeito Anto,uo Leite Mon.te11.egJ:o: nosso futeból mulato, com seus _u_s_oo_o_. _____ _____ _ 
p ftr~sentad;> ~el~ dr d~leg.ado d~ - O sr. P~dro Gerba.si, comerciante - Apôs ligeira permanencia nésta ca~ floreios artísticos, cuja cficiencia - DELEGACIA FISCAL 

o eia do 1. D1str~to da Cap1ta.l., f01 ?m Santa Rita. pital, retornou ontem, para Piancó, menos na. defêsa que no a.taque .- fi-
1~entlflcado !1º Registro Geral, o u1di- - Transcorre, hoje, o aniversário o prefeito Antonio Leite Montenêgro cou demonstrada. brilliantemcnte nos 
viduo Antomo Belo, pol' atropelamen~ natalício da sra. Terêsa de Lima Ca- que. á frente daquela Prefeitura. vem encontros dêste ano com os polonêses 
to. brnl, viúvn do saudoso conterraneo. realizando uma proveitosa adminis- e os checoslovacos, é uma expressão 

Para a tlaboração da Estat1stlca Cri
minal a cargo déste Instituto. reme
teram mapas do movimento eliminai 
efetuado em seus Distritos, e referen
tes ao mês de maio pró~imo findo, ás 
Delegacias de Cabedelo, Santa Rita. 
Patos. S João do Cariri, Alae:õa 
Grande: Pilar, Mamanguape, Sapé, 
Sant.a Luzia do Sabngí. Ec;perança, 
Soledade, Pombal. GuarabirJ., Aln.góa 
Nova, Serraria, Bananeiras, ltspirito 
santo, Pedras de Fôgo, S. José de Pi
ranhas, Misericordia, Aranma. Areia., 
Umbuzeiro, Antenor Navarro, Caiçára, 
Cabaceiras TeLxeira e Alagôa do Mon
teiro 

NECROLOGIA 
Faleceu, no dia 14 do corrente mes, 

t."lll Na Lal, o sr FrancLr.;co Trigueiro 
de Brito, residente em Guarabira. 

O extinto. que contava 34 :inos ele 
1ctade, era casado com a sra EmUln 
Guedes Triguelra, de cujo consórcio 
clelxa seis filho& menores. 

O F:epultamento realizou-se, na
quêle mesmo dia, á tarde, no cerni· 
térto local com regular acompanba
mtmto 

r. João Francisco da Veiga Cabral tração. de nossa formação social democratica. 
que, por ês.se motivo, deverá ser mul- Ontem á ta.rde,..s. S. esteve no Pala- como nenhuma.. 
to cumprimentada pelas pessõas de ·cio -da Redenção, J,presentando as Rebelde a excessos de ordena.4;áo fn-
suas relaçôe.s de amizade. SU0.8 despedidas a.o Chefe do Oovêrno. terna e externa: a excessos de unitor-

- O menmo Rui. filho do sr. José miza,eão de geomctriz~ão. de cstan-
Almeida Filho. comerc~ante cm Pom- VISITANTES: dardizac:-ão; a totalitarismo!, que ta.-
hal. t Ç:tlll desaparecer a vn.l'iação indjvj-

- O ::ir Dt:odato Barbosa, comerei- Jornalista J S1li1etra· - Esteve, dnal ou espontaneidade pessoal. 
~nte em nossa praça ontem, á noite, em vJ:üta a ésta fôlha. No futeból como na política, o 

- As meninas Maria do Socôrro e o nosso confrade da imptensa alagóa- mulatismo brasileiro se faz marcai
Maria Nogueira, filhas do sr. Emídio na, jornalista J. Silveira, redator da por um gosto de fiexáO, de surprésa, 
Nogueira, comerciant.e em Campina "Gazêta de Alagõas,•· e professor de de flort•lo que lembra passos de dn.n
Grande:. Geografia do Licêu Alogôano em Ma- sa. e de ca.poeiragem. 1\-fas sobretudo 

_ o sr. João Batista da Veiga ca- ceió de dano;:,, Dansa dionl'iíaca. Danlliia 

A Delegacia Fisc:il. nêste Estado, re
cebeu de suA. congênere no Estado da 
Baía. n ordem telegráfica n.0 131. de 
13-6-1938 - conccbldn nos seguintes 
tHrnos 

•·Ba!n, 13 de Junho de 1938 - Dek
gacifl. Fiscal - Paraíba - N.0 131 de 
13-6-38 - Comunico-vos, para os devi
dos fins que em despacho quinze maio 
último. resolvi cassar a corta patente 
número 1, de 11 janeiro 1923, concedl
dR á firma Costa Nunes & Cia., para 
vendas de mercadorias mediante sor
teio. Saudações - Humber0 de Oli
veiro. delegado fiscal". 

bral. funcionário da Secretaria da Côr- aue penn.Ha o impro\'illiio, .. ,U,·f"rc..i-
te de Apelação do Estado. AGRADECl.\lENTOb. dade, a espontaneidade indh1dual LOTERIJ\ FEDERJ\l, - S,\0 JOAO 

João 'ia~e~1~e~~:1~1~º·rl~~~~10~º sr dr~~ri~~rn~od:
1
1r~~~u!rqéi!~rli~~flê~ D~~:u~~::· o futcból europeu é 2.o00:000$000 

- Ocorre, hoje. o aniversário nata- gro, aavogado no fôro de Campina mna. expressiio apolíuea, - no S('nti- 4.028 PREMIOS NUM TOTAL OE 
licio da ~enhorita NoemJa Rodrigues, Grande, agradeceu-nos o registo que do cspengleriano - de método cien- 6.090:000SOOO 
filha do noi:iso amigo, sr. Manuel Ro- flzémos do seu aniversário natalicio. tífiC'O t de eSPol'tc socialista em que a 
drigues de Oliveira. alto comerciRnte - Da senhorita Mnria de Lourdes pessõa. humana resulta. mecanizada. e Acripino Grié~o não ,ei porqur supõe 
em Esperança e ftgw·a de relevo da Carvalho, profes.'.ora públlca nésta ci- subordinada a.o todo - o brasileiro C um simples Mantrgana inglis. quau
~ociedode local d:ide, e fllha do sr. Odilon Carvalho, uma. fórma de dansa, em que a pesliiôa tio Ellis é, na verdade, wn do§ pen5a-

- O menino Renato. filho do ~r funcionário da Prefeitura. Municipal, humana se destaca. e brilha dores mal~ lúcidos. e um dos hum11 .. 
.To~é Saraiva, proprietário em Salga- 1 ecebémos um cartão de airradechnen- O mulato brasileiro dC"seuropeizou o nistas mais eomplctos do nosso temJ)O 
do to ã noticia que publicámos de seu na- fulcból dando-lhe <'w·vas, a1Te- - 'li yfsse o time brasileiro j,ogar 

Prefeito Sa, Cabalcanti; - Passa, te.Hcio dondados e gra.ças de dansa. Foi futeból acrescentaria t.atvez wn <'apl-
hoje, a data natAUcia do nos."o dis- 1-------------- precisa.mente o que sentiu o crôtústa. tulo ao seu ensaio magnifico sobre a 

~!~:~ct;r~:~:· ;:- P~~~:i~ª~~det
1
~e~ Baratlsslmos ~~.:r.::.os q:: 

0
~~:1«::r1!:: d':':!~~ da~~s~i~ v:!iato. atro-brasneiro. de 

realtzando proficua administração, que Vestidinhos. desde 2~00, na Av. Nós danaamos com a bola futeból é uma fórma dl' dan!lla dloni· 
pelo motivo, será muito cumpri- Beaurepalre 'Rohan, 162. Ba,·elod< Ellla - que o me11 ami(o . síaca. 
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A " F I F A!' N Ã O T O M O U C O N H E C I M E N T O D O P ROTES TO 8 RAS l l E IR O ! 
os MEIOS ESPORTIVOS DE PARIS PROMOVEM A REALIZAÇÃO DE UM 
"MATCH" ENTRE O SELECIONADO BRASILEIRO E O FUTúRO CAMPEÃO , 

PARIS, 17 (A UNIÃO) MUNDIAL DE FUTEBóL 
- (Urgente) - A secre
taría da FIFA acaba de di. A 

DE 1938 

vulgar a rejeição do pro. 
testo apresentado pela De
legllção Brasileira. 

PARIS, 17 {.-\ UNIÃO) - Os m eio,;; 
esporH,•os parisienses estão tra.tanuo 
de promol'er nm encontro ami~toso rn 
tre o sr-lecionaclo brasileiro e o futú
ro campeão mundial de futeból df'· 
1938. 

o 

RENDA DtsSE PRÉLIO SERIA DESTINADA AOS MUTILADOS DA GRANDE 
DE CARIDADE DA FRANÇA GUERRA E A'S INSTITUIÇõES 

SR. CASTÉLO BRANCO ESTA' DE PLENO ACôRDO COM A SUGESTÃO 
Todos os jornais a11rescnt.am suge~-

1

6a manifestação pop~ll~r de simpatia 
tóf's aos futebóleres brasileiros 

Nota-se me!-mo um deseJo unanim<' Antes ele partir. o selecionado bra 00 

:ªJJ!~~~!ª~:o jõi:or;~v~~~c:r:c:!!r~~;:~· 1 ~~f!.1'ºm}1~tdã~ib~~~)t~::n~ear 80clt1i~:~ 
sileiro~. que impressionaram ~obrcmo- adeus aos sul-americano~. 

não vencendo por um.a questão de 
sorte e. mai6 de sorte. - por um fa
tor natural e inquebrantavel no mo
mento - a slmpatía do .itúz pelos ita
lianos 

os .JORNAIS Dt' ,uRSELHA ADE'-

~o MO\OIENTO PELA 

REALILAÇAO DE l ~l ENCONTRO 

ENTRE O fT'lURO CAi>lPEAO 

UO MUNDO E O •·>,CRATCH. DO 

BRASIL 

A renda dêsse prélio , que, J.C fõr 
1ealizado, espera-se bater tl'i "rccordl!> · 
d e bilheteria :itê hoje couheddos, se
,·á destin,.'tcla aos mutila.dos da Gra:1-
de Guerra e ás instituições de .carida· 
de·. 

~e qn<' o sr Ca.stelo BranC'o. chcíe da 
Delegac:ão Brnsileira de F'uteból, con
•;ultn.clo sóbJ'C se a('eitaria um C'ncon 
tro .lmi~loso do scleciona.rlo brasileirn 
tom o futúro campeão mudlal de fu
tebó l, dedarou que os futl'bélere-s bra
sileiros e~tão cm íórma para uma exi 
bi('âo em Paris. 

do a Fran'-'a 
INDIGN \Ç.\O DI :\l,\RSEI.H\ , MARSELHA, 17 <A UNIAOl - A 

O SR. CASTELO BRANCO ACCEDE 
OS DE~EJOS DQ,S PARl füENSC;; 

PARIS, 17 (A UNIAO) - Informa· 

lNSIEDAOI:: EM P ARIS POR UM.\ 
EXIBI(' \O DO bELbCIO'\IACO 
BltASILEIRO 

1PA.RI S, 17 íA lJNJAO) - Reh1a 
gTan<lc ansiedade nesta capital em 
tõrno <lc uma exibição do selecionado 
!.>rasileiro 

OS BRASILEIROS REGRESS,\R,út 
A BORDE'US 

MARSELHA. 17 <A UNIAOl - A 
partida do s~lecibnado brasileiro ele 
regresso a Bordéus, onde disputará o 
terceiro lugar na colocação da Taça 
do Mundo. com a equipe da Suécia, 
cqnstituiit motivo para uma carinho-

1 
imprensa desta cidade acaba de ade-

MARSELHA. 17 ( A UNIÃO) A rir ao movimento dos meios esporu-
lmprensa desta cidade ainda hoje se ; vos parisienhe6 em prol da realização 
apresenta. indignada. com a parciali-1 d~ um encon.tr~ amistoso entre u sele
dade do árbitro da partida entr~ o:-. cion~do brasileiro e o t utúro campeão 
selecionados elo Brasil e da Ilália. 1 elo mnndo de 1938. devendo a renda 

Alguns jornais acentl:lam que. mes- dést;e prélio ser destinada eos _mu~,ila
mo desfalcada de Leómdas, a equipe do~· da Grande Gllerra e ãs msutw
brasileira jogou extraordinariamente. çôes de catidadE: 

A ENTREVISTA DO SR. LUIZ ARANHA, BARCELONA, VALENCIA E ALICANTE FORAM, ONTEM, 
PRESIDENTE DA e B. D~ COM o SR. MAIS UMA VEZ BOMBARDEADAS ~,~·;::;;·.,:~~~f:·:õ~~~-.:1~'.'! •. ~ fuhm-,:ntr('tanto, di1.~m c,ue is.-w nã,, ,ig-

L O URIV AL FONTES g~~daeJ~1ºctciJº;iss~r~J~~:~ro e as possi- i~;~~1g~r!·~:~ 1:orq~ê~~~ g~~1~h~~:I:-~. 
Respond~nd:o a uma p~rg11nta sób1:e -------- 'lno~. ainda .. \legam que ha 1:1 m<'-

feiJ~~e~~a~~~~~~ ~~õ~~~e~0;0~~fb.i~~~~; Os republicanos estão resistindo entre Castellon e ~~ :! ;t~~0
:;;liJ~~;~r~

11
~~r~':c~

1

s ~\~:'.!~ 
O sr. Luiz Aranha acha que ;~i~t::!:11~s!~:ª

1
~/ª;~;r!~0 iisgu~~~ Valência - As atividades no setor de Teruel ~:~l:n~a~i:a~;;;;!!n~~1!;~r!"!: ~~~ 

O Brasil deve continuar en- L~!;~~~ri~ha vontade os brasil~iros BARCELONA. 17 (A UNIÃO) - transmitiu. ontem. á noite, o seguinte luaC'ão nítka. 
não conUnuaráo disputando partidas Esta capital. Valéncia e Alicante fõ- (•omunica.do, distr\buido pelo quartrl :-;EnA' MELHOR fhOLAR OS YER· 

VÍando selecionados ao es- ç.misto6as na Europa, não só porque ram. hoje. novamente bombardeada.e:;; general: "0 a\·ant;o nacionali!>ta proc:;;- :\IELllOS U,\ FR,-\~C\ 

trangeiro porque os jógos 
internacionais dão grande 

classe aos futebóleres 

jêvem estar fisicamente abatidos e oela aviação nacionalista sr-guju. hoje. pe lo<; vales e elevaçõc~ do~ 
maltratados com as rudes jornadas que Náo houve. entret3'nt0. ~randes pre- rios Cinca e Cinque-ía. LO~ORE~. 1i e A r~'IAOl - o~ 
tiveram de vencer, como porque. não juizos materiais. RompeU·!SC a rf>'-iStência rlo inimiJ!o. <·omentadorl"'> da gurrra riül na Es-
foi pequeno. o sacrifício imposto aos Ocupamos a al<lC' ia de Salinai, <' , .. _i- panha dizrm que muito emhóra a ren-
clubes do Rio e S. Paulo. com o afas- ESTÃO RESISTINDO rias outras posições imJ>ortantr-s. So .. - diçã-o de ca-.teUon signifique wn duro 
tamente dos seus melhores jogado- ~~ tropas penetraram em Sierra C-ubil !{olpc ua resi..::tênda do GoYérno de 
res. E' certo que êstes el'l.contrar:'.lo re- CASTELLO'N, 17 (A UNIAOJ Fredo, ocupando as posi<:ões que domi- BarrelQll.L t>b náo 'iignifica a rendi<'ão 

RIO, 17 ( A. N.) - o' sr Lourival compensa pelo· nõvo contingente de As tropas do general Franco encon - nam Bielsa. Na frente d e Ca~tellon, total d'l Espanha nrmelha. 
Fontes, diretor do OepL'!rtamento de adeptos do futeból conquistados devido traram. hoje. séria res~tência dos go- vila Real foi atacada, hoje. pelo ini- Aneditam qttt> 0 general FrJ.n<'o 
Propaganda e Difusão Cultural. man- á nossa. atuação na Europa. mas não vern:i.mentais que defendem Valência migo, mas permanece em podn dos náo tentará, por enquanto , cortar a., 
teve uma palestra telefôqiC'A.POnJ. o sr acho aronselhavel uma excursão a·gora EntreLant.o. a.'i operações militares nacionaliStª"· O inimigo sofr(·!.l dm·issi~ i;omu11ica~ões. E<ntre Valêµcia e l\la-
Lutz Aranha. presidente da Confede- e já mandei instrur,õcs para que. de- prosseguem mas 11crdas". drid, sPndfl mab aronselhavel isolarº" 
ra.cão 'Brasileira de Desportos que se pois de um descanso necessário, re· re-publicano~ da fronteira francêsa, fa-
acha, presentemente em Itaqui. no Rio gressem ao Brasil. AS .A.TJVIOADES 'N'O 8ETOR DE OCUFAU .\. .\L)l.\NZORA zenrto wn nto\iment-0 ell\olvente f"Ul 
Grnnde do Sul Sobre as ··ctemarches" para a rea· TERUEL torno de toda a região ca~telá aimla 

Essa palestra versou sõbre a atuali- liz~ção do campeonato mundial de CASTELLON, 17 fA UNlAOl - As ocupada pelo~ vem1élhos. Depois, _cn· 
dade desportiva nacional diante dos 1942 no Brasil. pos!5o informar qne TERUEL. 17 (A UNIAO) - As tro~ tropas ga.lêgas ocuparam .\lmam ora tão, seria de..,fC"Chado o gol()(" sohr~ 
últimos acontecimentos erh tôrno d~ elas fóram inic:iac:las. mas. agora acho- pas nacionalistas reiniciaram hojP. e continúam limpando a reg·iJ.o ::,> q1J Valência 
disputa da Copa do Mundo. e foi as - as .<;em possibiUdade& de C'\.Ito. umq wn avanço neste setor, t1·avando-~e <leStª capital. ------ - - - - -- -
sistida por um redator da Ag·ência. ~a- vez qur não levantámos o c..r i1x•on·,tt0 alguns C'ombates com as posiçõe.<, ini- 'fodo o terreno <"ompreendi rlo Pnl re V I D A 
ciona1 que acompanhava o cllretor do mw1dial ". miga~ Castellon. Mijares e . ..\lm nL7VJ.a foi 
DC'partameno de Propaganda. na sala Dancio suas impressões sf~·e o rr- ~~~~:~~,~

1
~
1ºfa~1cJ~~a~i!tª~t;~

1
~;,t'it>(

1
;~; R A D I Q f O N f C A 

de apa.rêlhos da estação central <los sultado cto
1 

prote5to 
1
10
1
rmu_a od,1un ~ ATRAVESSARA,"1 . .\ FRONTEIRA condu.i a Alcora. 

telégrafos. ã FIFA pe a nos5a e e egnçao. 1sse FRAN'Ci::SA 
A ·s primeiras palavras. b dr Lmz presidente da C. B. D.~ ··Tenho P?-1'ª , . , . 

p R 1-! RADIO T \BAJARA D.~ 
PARAIBA 

Aranha mamfestou sua sahsfacão pe- mim oue o p1otesto nao alcançar~nº PEJtPI:'\HAO. 17 IA USIÃOJ - DE:,TlTlIDO DO C03I.\:'.'il>4) 
los trmnfos alcançados nas canchas ObJet1vo \lsado pois como me ter1_1 d = ConllPuam os .,olda,tos go\'c1namenta1s flCEJ O".'.\ 17 ,\ l1~1AO) - OI Prog,ama pa1a hoJe· ew opcms pelo i;elec1onado brasileno I for,!lrndo O di ç:astelo Bian~_o as e Ia dese1 ta r das nnhc1a~ \ crmêlha..'i , m· B!\ ~ _, · ' ' 

1 
• • _ 

dizendo "Não estando aleg1e esto_u I c1soes rlo 1uiz sao soberanas ternando-5e em ter1 itono frante,. general F~n~an~czl sai;~uv: dcor;it1 _ 11,00 - Programa aperitivo - Gra-
entretanto sat1sfello com a atuaçao I Indagando sob1e o S€ll regrr>sso a0 D<" ontem ata hoJe 4000 m1lt<'ia.nos 'dante do ,crc1 _o nan r. oi es \ w vações populares 
dos joga.d01es b1as1l~~1os e nem podeua Rio o dr Luiz A1anh~ mfo1mou Ql/"' t d ~sf' dobo~ tempo quera.-' do de suas httl('oec;; em , ... rt1;1dt> da ra- 1200 - Jornal matutmo - Not1ci::t-
s;,.r de outra forma As cleuotas são não p1etencte voltai tao cCclo a es 8 ap10~~::;e5~aram o desf1ladei-10 de :roro,a <l t<rrot.a ::ofr1cb em (astl."llon d e nos e mfo1mações telegraflcas do pa1s 
mcvitaveis nas pugnas esportivas e capital a.cres::ent.rmdo ~ .. ;;~~les d, 111..,.mdo-se 11a 1a Arreau onde La Plana e do estrangeiro 
não deshgnrarão mnguem Os nossos ··Mmna p1esem;a nao se h1á ne 1 , " ~ 1 Para .:s1.1h..,htu1-I0 to1 nomeado o rn- 1215 - Prossegue o programa aperl-
ra.pazes atua1am com rri10 bulho co_n- cessn11a tiuiante as homenagens q,,, e5~í~

1;;ª~~;~ ue está em \I.t.s de ser 'ionel Jhpohto ".\lende~, Que let~ :~; tno - Giavações popula1es 
duzmdo-se semp1e com alta <"oneçao o povo ca11ocn presta1a aos,..\alo1osos f q 43.1 d . - tro Estado i\la10r poh o do g<m. •Locutó1 Kena1d Galvão1 
E ~ecessário notai.que a nossa denota patt1c10s que dcfE.'nderam as nossas daz1marta a a mosa "'1sao Fc111andcz fm d1')..<.;oh1do 1800 - P1oll.1ama do Jantai -Gra-
se dêve somente. ao malfa.d2.do '"pe- core~.Po_ .. 'stian~e~1?; dA5. r ... est3.s ~le~e-•l ICO"'\ll'~IC.'\00 NA.CIO;'JALJ::,T:\ SO - rncões ~el~cionadas 
nalty" que. á exceção feit3 do se- ~er chng1clas a_?.':i J0_0a 01 e,, e ~os c 1\ BRE O AV.\ . 'CO OIA DJ:: FEST \ :'\.\ClO!'\.\L rLocutor Alirio Silva) 
gun':lo jôgo com os chécos. persegue- les da delegri~ao Qtle .se tornaiam .. Pº · 19.00 - Mus1c.:11 popular brasileira 
nos inexoravelmente. . todos os motivos. dign.~s dos 'I°~~·a ~ \LAi'JAXCA 17 ( A Ui'-IAO) - :\ BURGO~. 17 (A l ' :\

1

IAOI - Pelo deni Sant~ ~. Cachi~nbinho 
Além disso, d~pois de . duas Jorna- aplaus?s e 1ºn:. ISSO eu 1J~ l~~o·!-!~}/~1- :1 ('~t;d.o t¼dio Nadonal, desta capital. ~~~:~~;

0q:eº ('!~!r~·~~~ !º!i:~~!1'.~~~ri~:11:: 19.15 - Musica vanada--:- Jorge To-

~ª~ol~~~efineh;mt::~~~~~aJd~ª~~gnfg: ~~: or~;i.ioc!~l~eª p~~~l~~d/\,·1bu~a/· . Christi"' dia de ft'Sta nacional ('ltl "ªI:.~o - Mu~i('a de dansa Jazz do 

;o~IJõ~~11ã~tep~;~~~ªte~º~ c~~~or~~ COMO ERAM -os COMENTA' RIOS AN- toda a Espanha rnoludonária . ~:~:t~ -o~·al~oob ~~t;encia do l.º ~~r-
ção de Niginho. devido ao protesto an- PtiiJ:i .. A PJQt·E O ;\A\'lO ··G.\l~- 20.00 - RC'nansm1~sã.o ela Hora do 
t.ecipado da Itália Brasil 

~n;~1. ;E:;~1:~1~f:~F;:L:;Ei;1~1.i T E s D o J ôG o B R As I l X I TA l l A na~!ªf.~~~~-\~: ~! \~t~~~ ~,:.'. re!l.00 Musica miada Jorge Tava-

toda a campanha cumprídA. com br1- _____ porto, a.rnriado em con~ueoci.1, d)'" ~t~~ = t~~:~ ~f;c~~!ton _ Geraldo 

lhantismo. virilidade e a eduração cres- Duas te'cn1ºcas d1"versas - A su·per1ºor1ºdade do ~stílo e o bombardeios, ac·aba de afundar. Medeiros e Raimundo Napoleão, 
portiva dos rapazes. ,. .-\ GUERR.\ PODERA ' PROLO:"oJG.\R- 2130 - -Musica popular brasiletrn 

aL~~c".i~d~o º1~~~~0 ~.t~~n~~~ ,~;·~~·ro~ alto espirito esportivo dos brasileiros -. u~ momento SE POR ANOS, . .\!NO.\ ;.l Geni Santos, Pau.lo Alves e reglo• 
pa. bastaria lembrar a hcrêica jor!"l'.\- • t } 1\JAlJRIO. L7 1.\ UNIAOl _ (h 22.00 - .Jornal talado da P R I - 4 
da ele domingo pas~ado. quando éles de poUCO entUSJaSMO entre OS l a tanOS obsenadores militares estrangeiro:, f.i- 22,10 - Valsas ameticanas - Jazz 
revelatam ac, mundo e a.os próprios ouantn o,; italiano:. teriam preferido _ _:,____________ dn P R r - 4 sob a regencia. do maestro 

~:1~i~~r~~ai~o~~e;a~h~:~~~~bnos mo- of~~a?.: nt~n~i;) 1:x;e~1_s~/o~~i'a~;, ê11Jre1itar 011 checos. Isto natu_ralme;- s E R Á E 1--' E - 01:r.~;i':_ dú1tt~~~~ 1:t~~!s p R l • { 
E' e!-i-a a minh~ impress:lo do jógo df' 1\-tarselha com. a opmrno d~ maio- ~izfc°:s1~

1
~át',1la~º~~~~::;~/sq~~a~~etra~ mtorma . 

d\~~~{;~·gado sõbre a atitude futura •·\a do!- fans locais Acrescentam que sileiro~ conlJmwm. a ser o garnde T R o Cu TAD o 22.30 - Boa noit1· 
dos nossos desportos nos campeonato• '.l."' técnicas que se vão delrontar n1~1a- e1rigma e, portanto, uma grande preo- cLocutór J Acílino> 
internacionais, respondeu r".J entrcvis- n:Jâ f::ã~ bteecmn,·cdoisveim·s•.1~ r~~li~~!il~~~~! cupação. - ('.O", ~-~~-.('('.,\O •1>·;,,··1-,.L()RES • 
t..ado: ~~o mais · ·. · '. Todos as esperanças italianas µare~ ,·-u.·1', a;, 

"'Acho que de\·émos continuar eP- P,n\~1
1
_:t~~·1·t~'.1~~~1~lt~m~: i\~~~~~º! ~~â~:.11 cem concentradas no que os "fan~·· O RAPTOR E ASSASSINO F.xt>C'U(a-,t tom pcrfri\áo na " t:~-

viando quadros SPlecionados .ao estran- · classiflcam de "defesa algo fra~a" dos Lação ( híqu•· 
geiro. não só porQue os jogos interna- l>rasileiros. emborn não se sm.ba em DO MENOR CASH Ru;, d;, Republic,1, 720. 
cionals dão grande classe a.os joga".lo- PARIS, 15 4 A UNIA01 . Os J01:nais que sr baseiam para assim op11~ar. 
res. mns. também. porouc se no~as E"!-Oortivos desta capital s~o una~1mes De qualquer modo, porém, o pe.:;adelo 
embaixadas desportivas ao e!"tranit"effo •rn declarar que foi merecida a v1t61ia. dos italianos f' a veloz e desconcertan - REC'O'-IIECID.\ .\ CUl.PABILIUAD1'. 
fórem conduzidas por chefes de respon~ do Brasil sóbre a Checoslováquia, por tí:' linha ato.cante do seledonado bra- 00 UAPTOR 
sa..bllidacte, zelósos do bom nome do tPrPm os brasileiros demonstra~o :-.u- sileiro. 
seu pais. elas nos. trarão. além de ou~ JJerloridade de estilo e alto csp1nto es-

~r1asd~~n~l~l~f~ a ~:ç~~~~xt:;r~mf~â~ portivo. 
ttrande eficiência á no<;so propagan- ROMA, 15 lA UNIA01 - Com a n!
da no exterior. porisso quç ctPssf' modo ticta• vitorio de domingo sõbre a equ1-
~la se processa no seio das dnsse:; po- pe representativa. cta França, a torcida 
pulares. italiano. e tambem os técnicos. con-

S6 posso pensar assim. porque ao fiam com renovadas esperanças, UJ. 
me Incorporar ás ath·id~~í's. d~sporti- manutenção da Taça do .Mundo, por 
ro~\i~ f~~p0~it~ºu~º~nrirt~q.iJ!

1
~~çl0~ parte cta rtalia. durante mais quatro 

~{:~~i:uidi~r~l ~~r~agfl ª:foel;~e;~~a~nt~~~~ 8.l~;'·\•erciacl(' (IU(' cli•sde OI1iPlll O e.ntu-
po que. existindo em função da pró- siasmo hatxou um /Jouco com a mcs
pria. nRctonalidacle. êle podnrá prc5 - paada vitoria dos brasileiros sóbre a 
tar serviços inPstlma.veis nn aproxin~a- C'hP.Coslovciquia, na qual nenhum tor,
ção ele outro5 povos, revelondo a- q,rn .. <·erlor ito7,rrno ncrerlltnrn, tontn 1t1ms 

CUNHA & DI LASCIO 
- Materiais sanitarios, e
letricos, madeiras, ferra
gens, azulêjos e vidros, aos 
melhores preços, á rua na. 
rão do Triunfo, n." 271. 

ML.\~11. 17 IA UNIAO) A tort.t 
de Justi\a. rcc·onhec('u a culpabilidade 
de Frannlirn 1\1c Call, acusado do cri
me ele seque ... tro do menino Jame.., 
Cash Jr 

Me Call confe:.!tOU haver raptado a 
nian('a, mas, afirma. com insistem·ia, 
que a sua mol'te fõra acidental , 

CONDENAI)() .\' MOR rE 

MIAMI, l7 IA UNIAOJ - )lc Call 
acab:1 de, ser oondenado á pena capJ
t.al pelo crim<' de rapto e a!>i,as.er.inio du 
menor James Cash Jr., dc,eodo ,ca
mnrtfl por f"lrtrncutãn 

O EMPREGADO NÃO SIN• 
DICALIZADO TAMBÉM TEM 

DIREITO A FtRIAS 
li,IO. 1·, ( A UNTA01 Foi a,-.1rnt 

do ontnn. um d('{·ret-0 s<·t:undo o fltl:ll 
são nphc:1dos ao· l'mpH·gados. com 
t'unçór~ e•,pN'irtlizn<lns pt•rn1anf'nll-'.<: 
nas M'Cçi'.i·s inciu~trfrtls Uns uzinus dt 
ocucar e, t:imbcm aos cn~pregadoo; na~ 
.<.t.'<·çõet-- te<.·nica:-. clEt.-. fabrica:,, de a.kool 
e agun,·df'nte, t'Xcéto nos trabnl_hado 
1 es agri<'olas, os pte<'cito., cl :.1 Jegl,'ilA.1.·;.lo 
t•trlJalhigta vigt'.,nlt' . nn p0rlf' I'ffi q1w 
regulam o trabalho nns Industrias. 

E' , a.indo.. assco,gnrado o d1rdto a-. 
férias. mesmo qw· e, empregndo n: u 
..eja sinrlkAJiza.rio 
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ADMtNISTRAÇIO DO EXMO. SR, DR. ARGEMIRO DE FIGIEIR!DO 

DECRETO N," 1,075, de I T de junho de 1938 
Abre á secretaria do Interior e Seguranca Pú

blica, o crédito especial de quinze contos de réts 
(15:000.000). 

Argem,ro de Figueirêdo, Interventor Federal no Estado da Paraibn. 
w:ando das atrlbuicões que lhe são conferidas pela Constituição da Re
publlca , 

DECRÉTA · 

Art l.º - E' aberta á. Secrete.ria do Interior e Segurança Publica. o 
r1€d1to C'!-:peri:i.l de quinze contos de réis l}S;OOO~OOOI parn ocorrer as despésas 
com MJU1Sição de mate-rial necessários a ampliação dos f:rrviços da Cozinha 
D1.at~tlí'n dn . Oii-t>toria Geral de Saúde Pllblica 

Art 2 ° - Revosam-se as disposições em contrário. 

Palãcio tia Redencão, em João Pessõa 17 de junho de 1938. 50.º da 
JJ1oclamncáo da Republica, 

Argemiro de Frgueiredo 
José Marques da Silra Mariz 
Francisco de Paula Porto 

DECRETO N, 1,076, de ll de junho de 1938 
Abre á secretaría da Agricultura, Comercio, 

V iactio e Obras Publicas o credito suplementar de 
256:0oosooo 1duzentos e cmcoenta e seis contos de 
réis) 

.A rnújo. do cnrgo de carcereiro da Ca
d('ia Pública de Picuí 

O Interventor Frdernl no Estado 
<.ia Parafba resolve cancelar a refór
ma do so)dado da Pohcia Militar, José 
Belarmino Pereira, de ncórdo com o 
artigo 159. dn Constlt.ulção de 10 de 
novembro de 1937 , por ter optado pe
los proventos que lhes são pagos pelD 
Inspetoria Federal de Obras Contrr
as Sécas, ondP se acha trabalhando 
r_omo diarista 

Secretaría da Fazenda 
TRIBU>; \1, D.'\ l'.'\ZENHA 

sessão do dia 15 

Presidente - Romualdo Rolim 
Secretári..1 - Benigna Leal 

Compareceram os S<'R.hores Romu
nldo Rolim . diretor do Tesouro, po\' 
designaç:i.o do ~ecretário dn Fnzend~. 
J. Florentino Junior r Acrlsio Bar-., 
ges, respectivamente chefes de secção 
eia. Receita e da Despêsn, e o procuro.
dor dr. Severino Cordeiro ele Sousa 

Antes do inicio dos trn.bnlhos. o pre· 
sidente, sr Romualdo Rolim. prop'5~ 
se consignasse na ntn um voto de a-

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

raria Geral, no dia 17 do corrente mê!> 
RECEITA 

Saldo anterior 

Recebedorfa de Rendas da Capital -
Arrecadação dia 17 . . . . . . 

Rf>partição Aguas e- Esgõtos - Ren
da dia 17 

Repartição Serviços Elétricos - Sal
do renda 17 . . . . . . . . . . . . . . . 

Héllo de Caldas Barros - Caução dt" 
luz . ... . ... ...... ...... . 

Diversos Funcionários - Desconto;, . 
abono 65 • . . 

Cia. t_•1dustr Comercial e Agrícola 
1Cic. - Taxa Re:g contrato L"Cn-
C"ào ,pestas . 

Banco do F.stndo 
Retirada 

Ctn Movlo . 

~ 

DESPE.~A 

70 010$300 

19 ·300i000 

7 ·650-800 

7 920'.ôOO 

!!OtOOO 

532$400 

r,-0woo 3i ·<83"800 - 1 6801,100 

107 ·) 7t$200 

Argem1ro de Figueirêdo, Interventor Federal no Estado da · Paraíba. gradecimento ao sr. Interventor Fe
ueando das ntribuições que lhe são conferidos pela Constituição da Re- ~eà;t ~!1\ô"s~~1

acti:~~nfi. dJ~~~~~ti~~ 
pú.bllcn.. ã votação, foi a protJO.sta aprovnd:.l 

2615 - Mons . Mnnuel Marln Ahnri
da - SuOvencã.o escolas .. 

2616 - Enmdina Verid1ann Medeiro:. 
- Subven('ão . . . . . .. 

420~()() 

60SOOII 

1 000,000 

• 
DECR!i.'l'A · 

por unanimidade. determinando o 
fJre~idente que he desse conhecimen- 2614 - Francisco LuJs de OHveiro -

Art · l.~ -:- Fica ab~rto á Secretaria da AgricultL1rn, Oomércio, Via- ~o f1~~::~~~~o ;~d;';~~unnl ª s exci
3 

,:!lo e Obras Pubhcas, o credito de 256:000$000 (duzentos e cincoenta. e seis p . 'd ec1· 

Adeantamtnto . . . . • . 
2606 - Montepio cio Estado - Desc 

abono 65 •... _ •• f,3hWO 
1 

1.680.100 
tonto<; de rfb), suplementar ás ve'rbas abaixo descrintinadas, constantes do I a-.wu-se .ii<Jm ~gw ª -ª~ ~xp ien-
! 5° do DE'créto n.0 927 de 31 de dezembro de 1937; te'_q~ i~nsJ uFlo~e~~f~~n Je~nior, su~ 

, _ Pessoal contratado e a.ssalarindo . . • •. l70:000SOOO g~riu fósse _ ~ubmetida á. constdera-
.1!..ià. Material para O serviço de Producã.o 66 :000~00 çao do Gove1no a. conve~1enc. rn de ser 

2605 - · Diverso~ Funcionário~ - A-
bono n. 0 65 . . 

2609 - Maria de LOurdes Cnrvalhr:> 
- Subventão • . . . . . GOWOO 

2:GGl!iOOO 

337.COO 

f,00\000 

13:323$800 

•~ ... ; Despêsas diversas . . :: 12 :000SOOO r.lterada a ta~ela da lei n. 0 663. de 
• ~, 'tr Combustivel; Iub1i!icantes e acessarias de 14 de novemb~o ele 1928. a fm1. de se: 

2608 - Adalberto Gomes da Silva -
Cont:2 . 

2604 - Manuel Donato - EmprC'i
tada .. . .. - " • autos e máquinas agricolas 8 : OOOSOOO observa.do o disposto na alinea 22, 5 .. 

~ Art 2.º - Revogam-se as disposiç~ • e~ ~~~:rátio. ~~c1~:~él~. ~ ~~. ~~sn;~ 
1
~~· ~~:~b~~ 2601 - Antonio Augusto de Almeidn 

de 1937 no que se refere ao sêlo pro-
t s. Agnc. J - Folha pagto . 

Proclam:~J!ci~t\ d~:~t~:~~~o em João Pessôa, 17 de Junho de 1938. 50.º da :~~iº::'
1 ga;.{.~~~:? ~e~~::iu nS:~~:= 

,ninhar o assunt6 aó ~r. Interventor 
Federal 

2594- - Antonio August.o AlmPi<b 
<Sec. Agricultura) Adeanto 

8C.599i,'l()tJ 

10'l:174S!!OO 

Tesouraria Geral do Tesouro cio Estn<lo ctn.
1

Pn.r:1íba rm 17 dE" Jnnho 
de 193S. 

Argem1ro de Figueirédo 
Lauro. Bezerra Montenegro 
FranC1sco de Paula Porto ... ----

lnterventoria Federal Decretos · 

EXPEDIENTE DO INTER;IENTOR O Interventor Federal no Estado 
00 DIA 13 ·, da Paraiba atendendo no que reque

Pf'tlcão 

Do dr. CO.S5iano Carneiro da Cunha 
-'Nóbrega, médico do Centro de Saúde 
desta Capital , sohcitando para ser prnr
zogada por mais tr.inta_ <30l dias. :i 
licP.nça que requereu, para tratamen
t-O de .saúde - Deferido 

reu o dr. Cassiano Carneiro da Cu
nha Nóbrega , médico do Centro Je 
Saude da Diretoria Geral de· Saúde 
Pública, tendo em vista o laudo d~ 
mspeção de saude a que foi submetido 
resolve concerier-lhe trinta t 30 l dias 
de licença, em prorrogação a que se 
acha gozando, com ordenado, na for
ma. da lei, pHa tratar de sua saúdf' 

EXPEDIENTE DO INTERVENTOR O Interventor Federal no Estad~ 
DO DIA 15 · c;.a Paraíba sob proposta do dr. Dire

Petições: 

De Pedro LOpes Pe.ssôa da Costa, 
1. 0 oficio! da Secretaria do Tribunal 
oe Apelação. reqt r rendo a grati!ica
<;io adicional de seus vencimentos. -
Indeterldo. â vi.sta do parecer do Con
:;uJtor Jurlclico 

N. 0 8.512. de J..,.-.,t' Jeronimo de Bar
ro.s Ribeiro Nél<J. oollcitando readmis-
6áo no quadro de Guardas Fiscais da 
Fnzenda - Indeferido á Vista das 
i11fonnaçôes 

tor Ge1 ai de Saúde Pública, 1·esolvP 
designar o dr. Clauàino Ramos Pilhv. 
médico da citada D1retona, a fim de 
se especializar no curso de Estatístir:r. 
Vital , no Rio de Janeiro 

O Intenentor Federal no Estac!t, 
c!a Paraiba nomeia o dr Luciano Ri
beiro de Morais. para exercer o cargo 
de Membro do Consélho Pe1111 encié.rio 
do Estacto. servindo-lhe de titulo .1 

pre~ente portaria 
O Interventor Federal no Estado 

da Paraíba rtsolve designar o agrô
nomo Lauro Bezerra Montenegro. SP
cretárie, aa Agricultw·a. Comércio. 

Decretos: J •.iRFL :~i!~ 6 i~[:Jap~:li~a~~aibª:ªn~epl~= 
O Interventor Federal no Estado ~embléia Geral c:o Consélho Nacional 

cl:t Pnraiba. nomeia. o tenente Reno- de Geografía. a realizar-se no Rio de 
\ato Gon.(alve-s da Silva Junior, para. Janeiro em 1. º de julho do corrente 
exerc-er o cargo de Delegado de Po- ano 
Jfcia ct:, distnto de São José de Pi- O Intener,tor Fccleral no Estacio da 
ranhns. Parafba resolve nomear o sr Fe-rnan-

0 Interventor Federal no Estado do de Almeida e Albuquerque p~ra 
da Parnib.t exonern. o tenente RenJ- preencher a \'A.&a ex~tente de AJU
va.to Go.nçalves da Silva Junior. _do I aante de Guarda-Livros da Rcpar~l
<·10-go de De-legado de Policia do d1s- ção dos Serviços Elétricos da Paraiba. 
tdto· de CaJaseiras. àevendc. solicitar seu titulo da Secrc-

0 Interventot Fed.:>tal no Estado taría da Agricultw·a. ComPrcio. V1._1. 
na Para1ba ;cmo\·e o tenente Uilson <'ão e Obras I--uolicas . 
da Silveira •Vasconcélos, Delegado de O Interventor Federal no Estado 
Policf:a do 01~trlto de Taperoá., pa:n. da Paraíba. µõe à dispo~ição ~o grupo 
iàtmttcas funcóe:-. no de Caja:-;etras. rsC"olar de R10 Tmto, cio municip10 ct<> 

!\InmJngnape. a professóra Emiha Go
EXPEDIENTE DO INTERVENTOR mes dos Santos. não diplomada, re-

DO DIA 17· vcilt-e eia C3Cit:ira da Ba,r .. da 'l:rai('ã:71. 

Prttcóes. 
cio mc~mo município. hem onus par!:' 
t, F·t.aclo 

O Lunvenlor Federal no E!:>tado 
De Anezio Batl!,ta da Silva, sma.- eia Paraiha nomci.1 a normalista di-

1eJTO da Inspetoria de Trâfego Púbh- plom~cla, .~Indn. MadulC'11a Ft·rnancl ~'-. 
co e da Guarda Cl\'il, requerenio para t.ox,•rr,f·r 111terinamc·nte, o cargo de 
qtlinze 1151 dio.s de férias i-egulamen- pro1 "Ssôra de 1 :'I entrancia, da e~ -
ta,e~ a que bC julga. com direito , - tieir:i rudime11tar mista de Belém. d,1 
Indeferido, á \-1sta das informaçõe~ nmnicipio de Antenor Navarro. ~cr-

Do Antonio G<.>raldo de Carvalho, }inao-lhe dr titulo a prcs<-ntc porta. 
ft:;.çal rondante d.1 Inspetoria de Trá- ria. 
lego Público e da Guarda Civil. re- O Intervt:nlor Federal no E.stad~ 
,,uerendo quinze 115> dias de férias re· da ParaibJ contrata d. Clotildes Mc.
gu1ainentarcs, a que se Julga com di- rinho de Lima. não diplomada, para 
retto - Como requer, á vi!Sta d~ l-Xf'rcer interinamente. o cargo de pro
intorrnações :·nsôra da cadeira rucitmcntar nu.;:,t.1 

De Her:ulo.no Batista dos Santos, de Boa Vhita, do mnnlcipio de Umbu
,unrda de 3 _ • classe da Inspetoria Ge- zciro. de acordo com o I único. do 
ral de Trafego Publtl'o e da Guarda nrt.. 14. decreto 1043, de 13 de Maio 
Ctv11. idem. idem - Igual despa- óo torrente ano. servlndo-ll1e de h -
cho tulo a presente portaria . 

De Antonio ArauJo de Oliveira, Ei- O Intervent.or F<-deraJ no Esta.de 
naleiro da Impetoría de Tráfego Pú- eia P,nafba exonera o tenente Antonio 
hiico e da Guarda Civil, ide:m.··1de-n1.· Fcneini Vaz. do cargo de Dc·Jegndo flc 
- Igual despacho Poliria. do dbtrito de Cabedélo 

De Antonio Batista da Silva, fiscal O Inte1 vc-nt.or Fulcral no Estac10 
de Tràtego etc l • rlas.c;e da Inspeto- da Pnraihj nomeia Frnnci.•;C"o José d" 
rfa Geral de Trãfego Publico e d,1 Soutn. pttrn exercer o cargo de car
Guardn. Civil, hlem, idtm - Conto c·ereiro dn CB<le1a Publica Ue Picuí. 
rcqutr. 11. vistn da informac;áo. drv~mlo soliotar seu titulo ã Secre-

Dc Jos.ê Btlarmino Pereira. soldaoo tnria do Interior e Sr.a:uranc;a Públi
rtfori1U1-d<• rta P<'licia. Militar CJO Este.- 1 "ª 
~~"''~~r~:.:;~~lamenlo dç ,m,a ~o.º 'p~·~t~~~~:r~ ':11>tf:~ª~~ 

O Tribunal visou 

Contas 

N ° 9 588. de Cunh.l e Di Lascio na. 
quantia de 1 :525S200. 

N. • 9. 658. de Eduardo Cunha k 

SaJdo que passn 

Ernesto Silveira, 
Tesoureiro Geral. 

A loi$;lo Morai!,, 
ei;crlturârlo 

Cia .. na quantia de ?.8:l59S900 N.º 9 _582. dn The Texas comp::my requerendo reshtuição ~o 1mJ)O'tlO \rr-
N.0 13.453. de Fr:ihcisco Cícero de ,Sout.h Amér:caJ Ltda n·t quantia dr ritorial pago em <1uphcata. do exPr· 

Mélo. na quantlà d~ 1 :916$400 rs. 7 ,8005000 clcio de 1937 - Tendo em vista os 
N. 0 9.598, de C . Pereira & Cla . o~ N.º 9 _573, de Franci~o Luna. I'.'.l documento.s e parecêres no processa-

qu~n!ítt:6. r~e ~i;o~~tãa & Cia • Quantia de rs. 308$000 1~tiru!r~~~~ ~e~~~~i~'\1ª~e;~·ltn1~;~ 
na quantía de l :477$500 o Tribunal deixou de visar a se- da quantia de quinze mil rt'is . , 

Ci~.'.º 1~à6o:~a~~í:r~:~:s.C~~~kc0~~~1 ~ guinte conta ~~~~~O~lic~~a i~1~::çã\~r~t;~fl d~n;: 
¼ltJ~· dependendo de abertura de cré' N .º 9.489, do Bane..) do Brasil, p. lagôa Nova, no txerciclo de 1937 

N ° 9 628, de Delfina Costa, na g~a~~~ ~:rv)iº\:~tJ~~~~~ ~ ~··~~ o Tribunal deu os segulnt~s desp:i· 
quantia de rs. 11 :384$900 bunal deixa. de visar a conta por tal - chos nas propostas para fornecimel".-

N. 0 9. 075, de Dani~l de Araujo, re- ta de autenticidade na fatura tos de materiais a.o Instituto de Edu-
presentante de Siemens-Schuckert S . tação e Repartição do~ Serviços El~-
A. de Recife, na quantia de rs .Restituições _ o Tribunal :iutori- tricos: 
4:421S200 zou. 

N. 0 9.624, da Cia. de Pesca Norte 
do Bra~il na quantia de rs 
3:0005000 . 

N. 0 9 618. de J Banas & Filho. na 
quantía de r~ 17:880S000 

N. 0 9.589, de C . Rosas & Cia, nn 

N ° 9.632. de A F Móta, na quan
tia de rs. 4 : 400SOOO 

N _ 0 2. 555, de Holanda & Irmão. na 
ouantía de rs. 4:800$000. 

quantia de rs. 1:075$000 Despêsas reallzadas - O Tribu-
N. 0 9. 620, àa Standard 011 Campa- nal visou 

ny Of Brasil. na quantia de rs .•.. 
7 800$000 . . 

N. 0 9. 325. do Banco do Estado da 
Paraibn , p. p_ de Aires San & Cia , 
de Á .. ecife, na quantia de rs. 615$600 

N. 0 9.426, elo mesmo, p. p da So
ciedade Técnic.a "Brcmensi5.. Ltda., 
São Paulo, na quantia de rs 
1 657S700. 

N. 0 8.6J2. do mesmo. p . p da 

N.º 13.818. de Francisco Alves d06 
Santos, na quantia de 28$700 

N. 0 S98. de Nuno Teixeira Néto, na. 
quantia de 43$000. 

N.º 13.284, de João Alves dn SUVJ.., 
na quantía de rs. 60$500. 

N.º 13.713, de Antonio Alves, na 
~uantía de rs. 31~00. 

Companhia S.K.F. do Brasil. nn. P etições: 
quantia de rs. 19 ;973~00 

N. 0 8.914, cio mesmo, p. p. de Ai· N.º 9.234. de Ernesto Muniz de Olt-
1es San & Cia., na quantia de rs veira.. 1equerendo cancelamento CI • 

EDITAL N .0 91, de 1937, Do lnsll· 
tuto de Educação . - O Tribunal n• .. 
rnlve considerar sem eflciencia .a. con
currencta. para. fornecinvmto de ma
terial de laboratório parn o Jnstitut,1 
de Educação, á vista do prazo decor
rido. 

EDITAL N ° 3, da Repartição do, 
serviços Elétricos. - O Tribunal 1·e
solve convertei· mai~ um:i vez o jul
gamento em diligencia n ftm de str 
c,uvicto o parecer da Direção dos Ser· 
viços ElétricQti <la Paraíba, uma vez 
que a concurrencrn. foi proposta peh, 
admlnistracãc, a11terlo~· <10:; mesm0.:. 
Serviços 

F.XPEDIENTE DO GABINtTE 

Ao Tribunal da Fuendn : ..... 
2:215S700 1esponr-abihdade relativa á gula de dt>- Petições: 

N. 0 9001, do mesmo. p. p. Aços lto- bembaraço n . ., 1. 332. em 1937. - O 
cchling-Bude~s do Brastl Ltda ., t'.o Tribunal. verificando que o requeren- N.º ?35, de Jo!-~ PelrHC'l 
~1~S3~~ Janeho. na quantia de rs .... I ~u::abi~;~e~~ ~~!~t1~u O~~ir~~s~: N .º 9 487. ele Jo.;,é Jm;tm<"I F1lhn 

N. 0 9. 526. de A Lucena & C1a tuíu no prnso legal. nos termos do Ao Diretor do Te!-ouro 
na quantíc. dt' n. 13 :433$300 art. 2. 0 do decreto n. 0 400, de feve-

N. 0 9 .609. cie João Gomes de Bri - reiro de l!::109. a guia de desembaraço Oficio ; 
to. na quantia de rs. 3:750SOOO n. 0 1.332. resolve indeferir a pre.!»en-

N ° 9.590. de João Batista lie Sá, te petição No 13.924, da Rl'))~tliçtlo do.'i At-r· 
na quantfa de rs. 240$000 N. 0 2.013, de Lundgren & Cia .. rr- viços Elétrico." . 

N .0 9.646. de Donisio Carneiro d~ Ci,Uerencto ran<;elamento do imposto de 
Cw1ha. na quantia t.le rs . 400SOOO. sua hl!o.l em "Engenheiro Avidos··. re-

N ° !J. 596. da Sociedade Anonimíl ferente ao 2. 0 semestre. - Tendo em 

cªJª. P~a~~tªd'..1"~~!~~i: ~: ~~?:~~;~ ~à';;~cte;a~~~.i!re~~c;:m;~~~n!r"~;~~= Secretaría do Interior e 
dcN

1."!· 93 ~;~~~0~ eia Paraíba de c1- 6lhJ~~1tof~":!s~~gf~e~a~rr?~~;t!"~~~~ Segurança Púb1ica 
mente Portl;incl S A , na quantia de de 84SOOO, paga á Mésa de Renda~ rte 
rs. l :760$000 CaJaseíras, quando Jã havia sjdo Of"- EXPEDIENTE DO DIRETOR no 

N' 0 9.577. da mesma, na quantí<" ferido pelo sr. Secretário da Fnzencia DIA 17 
de rs . 2;640SOOO Wllft sua petição requerendo baixn da 

N ° 9. 578. da mei..m:l no. c:uanti, 2. ~ prestação de 6Ua casa comerci.1.1. Petições 
de rs l :760SOOO em •· Engenheiro Avido'i•· naquele 

N Q 9 575. da mesma, n:i quanti:\ tnuniclpio. em 1937 De L1wa Rocha. do Fwgo, ptofr~ .. 
ders. 528$000. N .0 9.193, de José Gomes tla Silva, Wra efetiva, com exercício ll.J. rodetrp 

N " 3 _ 642, de F. Mendonça & CiR requerendo cancelamento da respon- t udimentar mista de Sncra.mt>nlo, lc. 
Lt<la . na quantia de n. 3:260$100 snbtlidade relativa á falta de re5't- muntclplo de S. João do Cariri. r.olt .. 

N ., 9.4J3. c,e Ramos Maciel & Ch tuição de gulas de desembaraço ·no citando abono de oito C8) !nltas dada• 
na quantia de l :531$800 praso legal. - Com fundamento no no mês de maio p. findo, por motl\''l 

N.u 1~ 622. da Caba de Saude e MP.- disposto no art . 2.º do decreto n ." de moiestta. - Deferido, 
tcrmdo.cie S. Vicrnte ele Paulo. na 400, de 1 de fevereiro de 1909. o Trl- De Sllvia )ffênrtques. profr~~ra d1• 
quantía de rs. 344So00 bunal i-esolve indeferir o presente rc- l..! entt-a.htff;'ftom exercicto no Oru

N ° 12.610. de Otom & Ci:1 na quprlmento. em que o sr. José GomcJ po Escolar "Solon de Luct-nn", da <'1-
quantia de 1'~. 4 :201S400. d:t Silva péde C.'lncelamento üa. re~- da.de de Campina Grande. wlkltnn-

N ° 0.396, de AlJredo da Silvn, n.1. pon!>abilldn.de pela !alta dr restitui- do nbono de tuna 11, fnlt.'l cindo no 
CJUahtia de rs. 30i000 ção. no prazo legal, das gulas de de- mes de jtmho corrente. - Deferido 

N. 0 9 '360. ele Diogene Chiancn, nn l3emharnco.J ru,_ 1.571 e 1.590, expe- 1 De Allce de Moura. proft>S50ro Pfr-

q,~~!h~ ~t9,r
11ét,-1 

~~=ºM,s(\uittl, n t ~i~a.p~: e~~~ict~('tlr;~~;s df• Gua- ~iªo:po1 ·~~~!~!!~o.~º~~ t~~~c~:·:: 
qUàhtfa /Jr! r./. 390fOO() · • • N '.º ll. 798, de """ An!blllc OdlAa da cldadl! dt O&uljJIIW onwdt!, IJOllcl. 



tando DO mN1110 1entklo. - Icual des- i ferido a -trlbulnte d. 8efflbla --
pacbo. 1 :':"' D~=~: : ::11° .;· •ce:,: 

POrtarlas: , 

1 
ao Mbnteplo, com reserva de doml-
nlo, vem amortizando em prestaç6es 

o Diretor do Departamentoft.e :Sdti· mensai.. - Despacho - A 1eerete 
cação remove o Inspetor Téclllco Re- 1 ria para Informar. 
glonal do Ensino, Leónidas da Silva Do cont.rlbulnte Antonio Jaime Sel
so.ntJtgo; da zona -.colar I séde xaa, requerendo na quallcladé de vlú
,m Areia, para a com séde cidaoe vo de d. Alice Pinto Peu6a Seixas, o 
de Guarablra. devendo apos r """ abono para funerais e luto. - Des-

tl~l'1>1~!to~,rar~';:~:m~~to,~~; =~l,.;,to.!~di>':r~!~ "§1:-i: e
0 ~~ 

caQão remove o Inspetor TéClllllQ Re- Franca SObrlnho . Deu o voto de dc
glonal do Ensino, Manuel vta.Hd. ' Ju-i sempate, contrario, o diretor Vtrgltto 
nJor, da zona escolar com séde na ct- Cordeiro. 
dade de Guarablra, para a com séde Do dr. JOSé da Silva Moualnho, re · 
em Areia, devendo apostilar seu tltu- quereoc..o Inclusão no Montepio, na 
l<> no Departamento de Educação. qualidade ri• Diretor-gerente da Cal-

o Diretor do Departamento de Edi. · xa ..,entrai de Crédito Agricola da. 

i1~ 0re~~~::i1i~! :~iin~ ~:Pf~:a. ::.ra~~cbco0;:'~h':m;. ~~l~:r 
g~~~- d~t~t~sd:nÍe.F~:~:-~~~r::i1: recer. 
lf'lnç!io do QU(' encontrar. anQM(l:Clo :.:.s 
, .-r1es que cursam. se na repetentes Secretaria da Agricultura 
!-i Ugerlndo o que Julgar convenMte pa- I ' 
ra melhorar as condições do rerendo Comercio, Viacão e O. 
éS~~l~::~::iI)cpartamento\i~ F,d~- / Públicas 
~~~~ ~~n~~~!~r: ~:aglJ~~~,.,:!f.~; EXPEDIENTE DO SECRETA'RIO Dí' 
·· o,,arte d.t Silveira", desta Capital, DIA 17 

~~:~J;:1n;.r: J!~~~~o b~:;r_::m;: Portaria: 
ttotado, proceder os exames de passa-· 
r.t11.'i Uos alunos do 1. 0 ano ~omple· 
1nentar. devendo a prova escrita rea .. 
Jizar .. se no sábado dezoito 11·8) dêstc 
111ês: 

Presidente - Sílvia de Pessõa . 
Examlnadôra - Ecila Lin10,,)\{en-

<1onçn . •· 
F.xaminndórn - Pforin de L)nlll Me· 

ciPlros. 

o Secretário da Agricultura. co. 
mérclo, Viação e Obras Públicas re
solve contratar o Engenheiro Agróno
mo Luiz Carlos de Llta Néto parn 
preenchel' a vaga '!Xlst.ente de prafes · 
so1· de l'isic:. e Geologia asrlcola da 
Esccla de Agronomia do Noràestc 
CArcia), com os vencimentos mensais 
cie 1·200sooo 1um co,to e duzen!os 
mil réis> . 

BD.6BTICIAO Dai aRVIOOB ELE
T&ICOB DA PAl&Atk - ZltlJde •• 
Pan8Ja - AVISO AO Pl!BLICO -

A fllD de •= um urv1ço de a a dos Serviços 
D! da ~k!a ao P1'.l-
b fari o fornecl-
memo de energia e , no próximo 
dia 11 CdOIDÚIIJO) dai 2 ia 1 boru da 
manhi, sendo lntAJrroml)i®, tamblm, 
at.6 a estas hllrlla o aervlço de bondes. 

João .Peas6a. 17 de Junho de 1938. 

Graciano M .. etn., aecretirlo. 

~ ·:o.:=-:: 
taça p(abllco, para eanbeollíltllltlll dee a, ~ ';;'."~ ô11ê1à1 A 
lntereuadol. que alillo 'Nàdldu, em 'Ulfflo; ,... oap1.111,1, 11111 - ll!llçlO 
hasta p6bllca, a quem mada der, no de '1'I de ..to de 1•. 
dia 22 do correale, ú 14 bllrU. 1111 AdmlblmMla do Daatlnlo da Qullo, 
predlo onde tunclona o Poillo Piam! mn ·17 de mà'la de 1• 
de Cabedelo, duas <2> allllCllttu de •· llaMne lle «-- eicrtYGo e,INl'l'e• ,.. 

~,,:::::S ~:'4~=ºi,!: lado da Ad~, claae o. ' 

~~ ~-J:' J::.«'~ede...1'= u ~~ •:D~,f-,!';1~ 
midade com o Dearet.o n.0 1.12&, de 18 AI_......, de Terrena f'r6llrlq lla
de JIUlbo de I.Rl. ohmlll - De onlem do sr: Jlel'eaado 

2.• l!ecclD da Reeebedorla de Ren- Plicai do T- lllaclonal ~ Ba-
du, em·ll de.Jlllllto de 1938. lado, faço P1lbUco que o sr. ~e 

Lollrtftl C-llla - Chefe da 2.• .............. ........., tutor doe menores, 

JJ.&1~~ .C.E~C:';.C:~~~~ ~u~ ~ _ J . Bana.. Coillla Fllbe =º ~eev:, ..:J:t. 
plente em exerclclo na 2.• Vara da co- - ~ . _ 1:lo°'=.:O:t~~~~J':; ~'::s!"f.~ d~~tado da Paralba, Lw,ena, na vila e distrito de Cabéd@lo. 

Pqo aaber que tendo sido conYoca- r::c:::o ~CIVIL - =.:- ;- munlclplo de João PessOa. - F.a
da para runcionar 1111 dia 14 do corren- ta ~ ~ =lamas ~ ~ tad~ de~ tecDleos e demais escla
te a oegunda le&lio ordlnirla do Jurl t8181111!nlo civil ~ contraentes ..,_ recimentas constam do edllal n ° 9 ~t!~::=~;.0te,=: a~: lgutntes: publleado no jClmal oficial A m1-iAo: 
ser Instalada em vlrtUde de ter o dr. Jofll, Rodrlauel SOb~ e d . Ma- d.ta capital. em sua edição de 31 
Juiz da 2 • vara a qaem competi& pre- ria. das DOl-es BOdl'llues, que maiores. de málo ü 1938. 
sldlr a referida BeSlio entrado no 86- naturais dêste Botado, solteiros peran- Admlnlatraçlo do Domlnlo da Untlío, 
80 de férias ficando 'a aludida vara te a lei. pOrem Já cuacloe rellglom- em 31 de ~lo de 1938. 
sem ubstltÚto legal de vêz que não mente clkde 193i e domiciliados e I Balolno de eam-. e~o da 
havia• uplente nomeado naqufJe dia resldentea nesta 0apltal ' av . Cruz Administração. 
r-lvi • asaumlndo agora as fun~ de claa Armas. 1882; êle, artista <aerr4- -
Jubl dá 2.• vara. proceder ao sort,io lhelro) e filho doe falecidos LudOvlco COMIBSAO DE SAHE.UU:N'l'O M 
de novos Juradoe para a segu1'da ll!S• Rodrigues de OU•elra e d . Angeca CAMPINA .GRANDE - Co11C11rrent1-' 
- ordlni ra deate ano um~ vez que Gomes de Oliveira; e ela. de profl•- concurrenc,a para o fornecimento u 

!~o~ente conYocacla f,cou dia- ~ == d: :u.: ~!:!'~~ ~= ;taB~~ d=~ - Acha-se aberta 
f.,,:a=Óe d~ =te';.ºiur~:: vira Maria. do Livramento. esta mora- 250.000 tduzentos e clncoenta ltllll . 

1 _ Joio Pereira de castro Pinto Se?: :r:d.:"' Vila de Pirplrltube. dêste q°b1osm::.,:.e~~e"~r.~~;\.s ~xi-· • 

~:mFfil.!. 3 ~ ~ ~:':!°:.~~ , Antonio Bráz de Araújo e d . Alice genctas dos regulamentos oflrlals de 
t - dr. Lourlval ll4ollra; 5 - Luiz da. Vroslelra :u:,-ete 1;,, q: são .:':«'z:'·C::; o~~ 0::0 ª~::.Cuaado. f'IU'nl - Inspetora Técnica ,IAllla. R. 

ci f' vn sroncé!os. 
t''• 

CADEIA P(1lil,l(:A DA t.:APITAI, , ,td , 

Silva Pinto; 8 - Joaquim Cavalcantl pera ' po J o preço entende-se para o mnlerlal 
de Albuquerque; , - tannaceuttco Joio iells!-nte dêsde o ano de 193'7 e CIP cabedflo, João Pess6a ou Rttlle. 

rentlno da Silva ; 8 - Joseblas Pia- domiclllados e realde~tea nesta Capl- o prazo para entrega do materia l ~ . , 
COMANDO DA POLICIA MILITAII ho lllarlnho; 9 _ José de Que1- tal li av'. Coremas, 84 , êle, natural de de 45 <quarenta e cinco> dias. ,. contar . 

DO l!STADO DA PAR.UII& DO Batista; 10 - Joio da Cunha Lima Bulque, _Pernambucano, artista <pedrel- da assinatura do contrato. 
FXPEDIENTE DO DIRETOR DO 

DIA 17 : ,n .. 

onc·io n ." 615 - Ao sr . Datflar do 
1·esouro jo Estado, trnnsm1tindo .:> 
<·mpenho sob número 53, de,U'I ·dêste 
mês, na importancia de cento e vinte 
11111 rt'ls t12DSOOO> . em ravor•Jdlt sra . 
viúva Vicente Iel110, proveniente de 
e onrert.o cm um caldeirão .i lgtàndt.•, 

;t~~~~ia~~s:i: ~:f~:~to de rações d~s 
O!lclo n.• 616 - Ao sr . dr. Direto, 

cta Secretario. do Interior e segurnnca 
Público., sóbr ~ assunto administro.Li· 
\ 'O . l r i , 

O/leio n . 0 617 - Ao sr. Superiten
ch·nte Ua Empreza Telefônica. soJici
tanc.Jo providencias no sentidtt ode ser 
rnlor.ado no Corpo da Guat'41il Mill-
1ar cJêste estabelecimento penitenciá 4 

rio, wn aparelho - telef6nico automaü
, o. em substllulçio ao aparell-.:a:iit1-
p,o aqui existente . rr.,. 

O/leio n . 0 618 - Ao sr . di,. Ohefe 

~ :: ~o:~º·n~t!r=oq': 
réo.s José Gonçalo da Costa,1!Antonio 
Fldélis e Francisco Fldélis . , " 

O!lcio n. 0 819 - Ao sr . dr~ ·Chefc 
ele Polícia do Estado, remetendo s. có· 
pia de...,um oficio dirigido ao Diretor 
:lêste estl\beleclmento .1enlu!f!Oi"'10 
pelo dr . Juiz de Direito da il!llllllBtta 
de Itabo,Ja,na. referente aos 'l'l'(Js · Pc
<iro Saraiva de Al'aúJo, vulg6' · ·tPedro 
rabet;ão" e Joio Fe\1eira da Silva, 
vu1&0 .. Birico .. . 

Oficio n .0 620 - Ao sr . Clú!Ce de 
f-:ecção da comissão de Comprãm•WS.ns
mitindo a requisição, sob núdl.., 2.;, 
datada de sete dêste mês, dev1411men
te autorizo.da, em a qual con.dllltl mer
, adoria, destinadas ao asseio oe llu
mlnaçãq eletrica dêste estabelecimen-
to penitenciário. · 

Oficie, n.• 821 - Ao sr. ~bar
gador Presidente do Trlbunl1' 11e A
pelação do Estado. remeteildll' petl
, õcs dos prosos José Tavares 14e IIIél~. 
vulgo HAlemlío" e Antonio P@iMI dn 
1-ilva, solicitando uma ordem· lél~ "lla
heas-corpua .. . 

Oficio n. 0 ~ - Ao si . dr . Juiz do 
Direito da 2. ' Vara da Comarca d , 
Campina Grande, reapondendo um o
ficio acerca do preso Antonlól'mnru
lano. 

Oficio n .0 623 - Ao sr. di<. -
tirlo do Interior e Segurança Públlc8, 
rollcltando provlder.clas no sentldO de 
ser deoqnado um CU'lll'fllio dentlata 
IJU& esta Detenção, cujo ~ ftlll 
ttlldo feito na Aulatfncla ~I. 

Oficio n. 0 824 - Ao ar. dr. Dele
gado de POllcla do 2.. 0 Dlatrltil .. Ca
pital s6bre asaunto adll'Jnlftrattvo. 

MeYlwlealo Genl de On-: 

NORTE Filho; 11 _ dr. José da Silva Mou- :rol e filhodeBrázAntonlodeAraújoe Se f6r encontrado material de!cl
slnho; 12 _ Dr. Joaquim Fe1-relra da da falecida Claudlna Pranclaca do Nas- tuoso ou viciado, 0 contrato """' rr. 

Quarl<!I em João P•ssôa , 17 de ju- Costa; 13 _ Jofll, WrJo Porto ; II - cimento, ôote ainda morador no refe- cindido. tevertendo a caução em Stlvor 
nho de 1938. JOSé da Cruz Nóbrega; 15 - José Per- rido _Bulque; e •la, de proflasAo do- do Bstallo. 

genttno Madruga; 16 - dr. Joré Van- meatica, e filha de Albino Vieira 1111 As propostas serio reeebldas no &•
dreglselo de Araújo Dias; 11 - VIII- zael e d. Pauata Adelina Mlzael, ês- crltorio desta Comissão, até às 14 llo
ftidO Guedei, Pel'elra Sobrlt>P'; 18 - IA!s. moradores na Cidade de Campina ras do dia. 22 <vinte e dolal d~ col'l'<'n
João Fabrlclo Véras. J;le ac6rdo com Grande, dêste Estado, de onde é na- te mes, devendo vir em 3 <três> vias, 
o art. 39 ! 2.• do deci,to-le~º 187. turlll a nubente . tendo a primeira .silo estadual ,1 .. 

Serviço para o dia 18 < Sábado 1 • 

Dia á Policia, 2 . 0 tcn . Gad•lha . 
Ronda á Guarnlr,ão, sub-ten . 01.éas. 
Adjunto ao oficial de dia. 1. 0 sgt . 

Luna . 
Dia á Estação de Radio. 3 . 0 sgt . 

1 irt.on. 

de 5 - 1 - 938, /6ram r;pnsld os Ji José Soares Bea!i:ra e d · Eamerln- 21000 e sêlo de saúde. 
sorteados para a ....: do , con- da M'arla da con~lção. que são maio- Nos envolucros deve ser declarado, 

Guarda do Quartel, 3 . 0 sgt. 
nlo Siqueira. 

vocada para o dia 11 dé JUiho vlndou- 1-es e solteiros; ele. natural de Tim- por fóra HConcorrencla •e clmeale" . 
ro, pelas a horas, os seculntes Jurados . baúba, Pernambuco. asrlcult.or e fl- Os proponentes deverão fazer no 

Anto- dr. Luiz Gonzaga de Oliveira Uma, dr. lho dos falecidos Mllnuel Soares Be- Recebedoria de Rendas desta cidade. 
Ollvlo Marója e dr. Pedro Bento Co- .. rra e Alel<andrlna Maria da Conce,- uma caução. em dinheiro. de 5" (rln

José Iler que com os 18 aorte,dos fazem ,ão· e ela, de proflssio domeot.lca, na co por cento> sobre o valor prova~ Guarda da Cadela, 3. 0 sgt . 
Bonifacio . 

Eletricista e telefonista de dia. sd 
Slneslo . 

O 1. 0 B I e n Cla de Mlrs da
rão 9..c: gunrdns do Quartel, Cadela 
~--- ~ lll>Wlllha.• 

- Boletim número 131 . 

a 1ista .dos 21, que tem de servir. furai de l/lamanlJWlpe, dêste Estado e do fornecimento, a qual servirá pari\ 
A todos oe qual~vldo a compa- filha cios falecidos Manuel Paiva e garantia do contrato( no caso da acel-

recer , sessio do Jurl to no referido d. Deollnda Maria da Conceição. 0t tação da proposta. 
dia e hora COl11l1 enquan- r,ubentes são domiciliados e reslden- Em envelopes separados da propostlj, 
to durarem oe fia da i:eferlda tes na vila de Conde, deata Comarca os concorrentes deverão apresentar re-
......, 11111>.• ,eliall .f&IMlnm. <la 8MJlW,.. 161-. ......... nlllllala• - dos Impostos federal. eslaclual e 
E 1Jlll'II que clu,pe ao CCll'hecimento .de _.,. ele com a feleclcla Ria Ral- anmldPIII, no exerclc10 J)IISS&4lo, bol!l 
todos. -1 o pna11tjl, ecl(tal que ae- munda Doaata, e ela, com o falecido coino da caução c!e que trata este rdf-
rá pubifcado e afl:iad~leC&lm•nte. Da- Antonio P'el'fflra da Silva . tal. 

1 As . 1 Delmlro ... reira de Anclrade.. do e pasaado nata_,_~ade lle Jof.e, Manuel Joeé da Mata e d . Fells- Os y:ponentes obrigar-se-ão a tor-
cei. cmt. Geral. Pess6a, aos 11 de J- de 1NII Eu. .nina Hermen,tllda da Conce.içio, que nar e etivo o compromisso a que se 

Carlea N- da Fn-. eal!r!•1io 110 são maiores, naturais dêste Eatad?. propuzerem, caso seja aceita a sua 
Confere com o orl1lna~ Ton. Cel. Jurl, 0 escrevi, (A) lléllo b An6Ji, s'oltelros -t.e • Jet, parénl JJI,, ca- proposta, assinando contrato no Es-

Ellslo Sobreira, sub. cmt. soara. Conf6rme com o lll'lahw, S.uba- eados rellglosameqte dêsde o ano de crltorlo desta, 9°~. em presellf,i • 
crevo e IIIIIÚIP O eserlolo, Carlos Ne- ::932 e don•lcllwlos e residentes nes.l\ do prOmotor pubbco desta cUlade. rom 

•• l'l'llncL capital , Trav. Luzltanla. 106; tle, o prazo maxlmo de 5 (cinco> dias, rom 
v• _ c,perúto na Prefekura e filho do f• • P!'!vla cauçãd arbitrada por esta Co-

lNSPETOUA GERAL DO TBAl'B• Dlmoria .. v"; .... o ... Pi- lecldo José Luiz da Mata e de d. Ana :=· ~ ::i=: ~o 
5~~~~e= 

GO IICBLICO B DA GUARDA b11cas - 11118Vlç0" .D( COlll'ltAS - Vlcencla de Palllll; e ela. de profls- a qual reverterá em favor do F;stado: , 
CIVIL f!DITAL N". IS - Chama OODCOrTen- sio clomeJltlca e filha de Pftncllco no caso de resclsio do contrato sem 

tes ao f~nto doe Ml\llntél ma- Olesarlo de Lima e de d . Hermene- cauaa Juattflcada e fundamentada n 
Em João ress6a. 17 de Junho d, terlals, ~ c:ond1ç6es abaixo: Biida Maria da Concelçio, estes e a- Julzo desta Comlssio. · 

!938 . quela, moradorea no distrito de Ser - Pica reeervado á comissão o dlrelt~ 
Para a ~ •• pri,1lal do lna- ra da Rals. dôot.e Estado. de anuJar a pre...nte, chamando n 

Serviço para o dia 18 tSibado) . 

Uniforme 2. 0 (Caqui). 

Permanente , l .ª ST., amanueni;~ 
Pedro Patrlcio. 

PermRn?ntc , S 'P . , 1119.l'da de 1.• 
classe n. 0 7 . 

Rondantes; do tráfego, fiscal de 1.• 
cla,se n . 0 2; do policiamento. fiscais 
rondantes ns. 1 e 3. , 

Plantill's. 111ardas civis ns 13, 19 
23 e 62. 

Boletim D, o 132. 

Para conhecimento da corporação e 
devida execução, publico o 1egulnte: 

I - Pellç6ea DNpacbadaa pelo .Põo
lo de v..- ele Cajueinl: - De 
Cotanec; Manzl, Jaoé ~!no d, 011 · 
velra, Temlatoclea ~ do Na,
dmentc.. Manuel Oor,çalves Rollm, 
Ulil!Ma Pr..nciaco da Mota ~ Olc3I' 
Tavares cava.lcultt. - Com~ pedem. 

tlhdé • ~ 81 alguem IOUber de aJswn bn!II'· nova conconmcla, ou deixar 1e ofe-
cUmento, ot,cmba-o na fclnna da lei. tuar a Clllllpr& do material cor.stnn•c 

Joio...,...., 15 de Junho de 1938, da mesma. DO todo ou em parte. 
O Bscrlvlo do retrlato, llebutliiG Jonas Manpbeln, contador. 

...... Vllto - Jooé Feraa~ engenhfolro-

f!DITAL - FAUl'fCIA DI! BOLE
IJAII, CIA. ~ DIJl!IIN
FABB A 8.BDI*G. - O dr. ,izenan-
41> de ou.ira. . Jul& de dlrelt.ll da 2.• 
,.. da conianii da ca-pllal, por vir-

~~ .:·,ae o preaente edllal 
m,m 011 dtle lioUcla Uverem. que a 
requerimento de ...... ,_. D-
erl ..... li( ...... do Bnlll ...... co-
llllll'Clamea eatallelecldol no ,Rio de 
1anelm, cndClra de ....... c:111. Co-
monlal Dulullür .......... --
olllnt.ei, -.Ilelecldo& - oldade • 
Bua Kaclel Plnlwlro, n. • 111, foi. nos 
t.eímaa da lei e par ~ de T dei 
..-te. ~ lllei'ta a flllencill 

~ c:=~Z'J; 
lelldo fbado O NU &mmo le• 

,.i ..., e ·-•- iqan,IDldo o pra

"° de. dlu ' ---~ 

chefe. 

n-PelAolio.,.__,-De 
1111gue1 ar- da Silva.requerendo 111"" 
2 . • via de 11& carteira de matricula 
e bem ..sm o Ululo de habWtaçio. 
- eomo requer. 

Existiam • reclo.-, nlo Ml\'l't re- r,., Luiz OGMala da Silva. reque-
Clllnlmmto nem l&lda de iw-, ti· rendo pua pr,etar exame de motor
,aram extstlndO oe JIINDIOII 259, aen- nelrO - Imcreva·se 
<lo 1 n1o •ffll90ado .l: es~ na Joio Jfairlo da Silva. no -... por..:.~:~ ;r,..a., -De:. =r,:;pe~ 
8 - detentoo que N-~-- ..,_ da mui. Que lhe feira lm
- -~ - - d-- lft- ,...._ ..,.,.... .. ~ -: 11 - illqlNpllOe. 1, ao ....... do 'J'r6'- PQlaUCo - llefuldo. , 
que cond- • ~ - -~ vlata da J~ • *'*· 
.,.._ e 1 • nm lllllllenle que .,. m - ....... , - Pelo ar. Pe· 
.__ nllte pnoldlo Iro~ fili a .,.ia da . . ~- .............. 

1111 '1'16felD 
1V----ll9DJZ1ml:
~ ao sr llllllmlUe p-.ilor, 

atlmdeci.o ........ 
.1edeetlno.a'J n:trfe'....., 
_. 9" 0a0. •,.P.:.•· e .. 
_.oftalo111.• L--~: --··~lfti!-.. 
~-~-~ 



.. 

11'1 A U:Ndo - Sabado. 18 de junhó de 1938 ,.. 

DR. J. ESCOBAR 
----------------------Ml;LJllJO OPEIIAUOR E PARTEIRO 

iGRANDE FEIRA !NUAL DE JUNHO 
----.----

Com longa. ptatil'n. no) hospitais do Rio Gramle do SuJ. 

ESPEC'IALIS'fA E~~ UOENÇ.'\S D,\S CRIANÇAS E IJO S,\:'.GUE. 

Atende n. chamnctos a qualquer hora do dia ou dn nolte. CASA FERREIRA 
Ruldencla provboria: A\'El\llJA JOAO M.\l'll,\DO, UI. 

João Pcssôa ·~· ....... ~ .. 

PREFEITURAS DO INTERIOR 
DEZ POR CENTO DE BQNIFICAÇÃO EM 

TODOS OS ARTIGOS 
PltEFEITl.7R\ .:Ul'~ICI.PAL DE sóstomo: contillÚíl pe,lo referido ria-

lT.\B,\IA.~A I g~b~Sef;~1
;
1g:or~e ~~:~~~1e~!b~~0cÍ~= 

CHAPÉUS, CALÇADOS, CAMISAS, G R A· 
ETC, 

(Dcc.:rclo n.• 15 d<" 1 ° de junhu de reção S. O., alcaaçando os fundos da 
VATAS, MEIAS PERFUMES, 

l!l38J igreja de N. S. do Carmo. onde faz 
um anculo obtwo. continuando se

Delimita 11, áreas urbana e su guindo uma réta até o seu ponto de 
burbana da eidade- de Itabaiana. Inicio. 

Art. 2. 0 -·A ãrea suburbana da 
O preftlto Municipal de Jtabaian -, vila de Guaritn. é delimitada por uma 

11~'\ndo das sua.s atribuições e em ob- paraléla contornando a llnha peri
diencia ao disposto no t 1. 0 do ari , metral w-bnna, situada á 500 metros 
3. 0 do Decreto n , ll 1.010 tie 30 de de.sta. 
março de 1938, 1 Art .. 3. 0 

- Rcvogam-.se as disposi-

TUDO É MAIS BARATO NA EM JUNHO 

CASA FERREIRA 
ções em contrário. 

DECRETA : 
Gabmête do Prefeito Mw1lcipal de 

Art 1 o - A linha que delimita n ! Itabaiana, em 1.0 de junho de 1938 
árPa urbana da cidade de Itabaiana , 
começa no pontilhão da f~rrovla da Dr Antouio Sanliágo - Prefeito 
Great Western sóbre o Hiacho CA- -

10?~ DE LUCROS DISTRIBUIDOS 10?~ 
APROVEITEM EM JUNHO 

BEÇA DE NEGno. acompanha o cur- Decreto 11.º 18, de 1.º de junho de 1938 
so dêste até a sua fóz na margem di
ieita do ~o PA.~A1BA; continúa pela 
referida margem n te ri confluencia ao 
RIACHO DAS PEDRAS, se~uc por 
este riacho até a rua SAO SEBAS

Delimita as área\ urbana e 
~ubw·ban .. '\ da vila de Salgado 

SALDOS EM PROFUSÃO 
TJAO; dai. por wna iinha qucbrad::t. O Prefeito Municipal de Itabaiana, 
continúa p~la rua ALTO DO MEN- usando das suas atribuições e em o
DONÇA, ate é. rua SANTA RITA: se- 'bediencia ao disposto no ~ 1 ° do art 
guc por esta até o posto Fiscal de 3 , 0 do Decreto n. 0 l 010, de 30 de 
CARRITEL: continua pela rua NOVA março de 1938, CASA FERREIRA 
até encontrar o riacho do CARRITEL 
no ponto em que se inicia a rua do 
MATADOURO: contint.a por esta ru'.': 
nté CURRAIS DE GADO: segue pela 
ESTHAl.>A DO GADO ate encontra; 
8. Jerrov1a da CREAJ' WESTERN. L 

pela mesma , até o seu ponto de iní-
cio . , 

Art. 2 . 0 
- A área suburbana da 

cidade de Itabaiana e delimitada p .. ,r 
uma linha quebrada. paraltla é. linha 
perimetraI urban:... contornando-a e 
dPtermlnodn. ))el:l Jtst~ncia de um 
quilometro. excéto no lado Oéste, on
de a zona urbana confina com o dis
trito de GUARITA . 

Art . 3 . 0 
- Revogam.se as di:;;po

sições em contrario 

Gabinête do Prefeito Municipal de 
Itabaiana. em 1. 0 de Junho de 1938 

br Antonio Sanliágo, prcfrito 

PREFEITURA MUNICLl'AL Ut: 
ITABAIANA 

(Decreto 11.11 16 d«' l . 0 de Junho de 
1938) 

Dclimit.'l a~ área~ urbana <' su• 
burbana da ,·iJa de ,:\IOGEIRO. 

O prrfclto Mnnidp.11 de Itabaiana, 
u:-.ando do~ 1>Uas at ribuiçócs e cm ob
dienc1a ao dispo:-.to no t 1. u do art. 
3 ° do DN-reto n. 0 1 010 de 30 clr 
março de 1938. 

DECRETA 

, Art l. 0 
- A linha QUP drolimtt.a t' 

area urbnna da vila de MOGEIRO, co
meça no ponto em que a rOdagC'cl. 
ITABAIANA - CAMPINA GRANO~:. 
C~uza_ O .~Jo.cho MOGEIRO: st.'gUe n:i 
?1reçno .cio CEMITE'RlO contornam!o 
ebW, Até encontrar o CORREGO Oú 
CEJ\1ITE.RI0; acomp,rnha n :.,uo mar-

~e~~~8a.ª~~n~in1J!~1~~ t~lo ~~= 
IDO' ate o ponto em que está sltunJu. 
a fábrica de QUEIJOS no lugar JAN
GADINHA: atmge a rodagrrn ITA· 
BAIANA-CAMPINA GRANDE, crn
zando-a e conUnuando pelo carrego • 
da ESTRADA alé a EUa conflucncia 
no riacho MOGEIRO; cont~nua pur 
éstc nté o neu ponto de inicio • 

Art. 2 ." - A área suburbana dn 
vila de MOOF.IR.0, ê determinada por 
wnn linha paraléla á linha pprime
trol urbana, e situada a SOO metro
desta 

Art 3 ° RJ-vognm-sc as dispos!· 
t.,'ÔC:l cm contrario 

GnQiuétn do Prt'fclto Munlcipal dr 
Itabaiana. em 1 ° de Junho de 1938 

Dr \ntunio Sanliâgo, prefeito 

PREFEIH'R \ )tl'SICIPAL DE 
ITAll.\lASA. 

Decreto n.• 1'7. de 1.0 de- junhn de Jí}38 
Delimita as áreas urbana ~ 

tiuburbana da. tila de Guarita. 

O Prefeito MW1k1pal de Itabaiana 
usando das ,uas ah1buiçõcs e em o
becltenda no disposto no IS 1. 0 do e.rt 
3 ° do Decr.-to n.. 0 1 010, de 30 de 
março de 1938, 

DECRETA· 

Art. 1 • - A Unha quê dcllmlta a 
trca urba.na dn vlla de GuRrtta, co .. 
meça no lado Oéste do Cem t teria. 
contlnúa na dlrcçíu, N. O. até a mor-
::1 w dJ~:ta• drÓz r:o r;J~ªc'f: do b~~ 1 

DECRETA: RUA MACIEL PINHEIRO, N, . 154-FONE 1 4 1 l 
ár~~t ~.~·:n;- d~ ~:r;a d~u;a1:~

1J1~~t~o~ um:;;a;--;l;-;,n1;;:,:-;;.-;:;pa;;;,;;;.;.,.;;;1a~á;-"'j'llj;;11Jll1;;-a- pe~rhlm;;:e;:-~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-;--;--;-~= -;;-:;--;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,, 
meçn no funda Rua do Pau Darco, tia) urbana conto11Mndo-a e , ~itua-1 A MA I o R D E se o BERTA :!:~~~ 3ac~~~:~.~~~'.;' adt~ !'J' i~: dnA~t SO~ .'."='._rº;ee~~~n-se as dispos,- l 
fluencia do Riacho Salgado, continua cõcs cm contrano 1 

por traz das c,1sas da Ptaça Cleto Gabinete do P1cfe1to Mwlic1pal de I p Â R A A M u l H E R 
Campeio ate o Cem1teno Sao Miguel, I Itabaiana. em 1 ° de Junho de 1938 
faz nesse ponto angulo obtuso e ter- 01 Antoruo ~antlãgo - Prefeito 
mma segundo wna rnéta , no seu pon-
to de inicio. 1 O AR,t.\ZE,1 .)IIR.\.NDA vende i : ' 

Art. 2. º -A área suburbana da uma fina cami,a de Jersey de séda 1 : • 1 t:{ I .. ~ ~ j J ,
1 
~ ~ l l &

1 vila de Salgado. é determinada po1 por 11SOOO _ 1 ~ ___ ~J j _ .11. ~ __ _ 

ainda um perfeito ''covallolro''. 
Mantem•ae firme na selia, dfríge 
com pericia a aua mon!,:irjc. e não 
sente a menor fadiga, depois de um 
paaseio ou mesmo de urna viagem. 

lato significa. rins perfeito• e fune• 

Q ~ 
cionando bem; isto algni.fica que 
este cavalheiro teve o cuidado de 

~ ~ 
trazer sempre os rins limpos • 
desinfectados com HELMITOL de 
Bayer. Siga-lhe o exemplo : limpa 
e desinfecte oa seus rins com 

il OS RlllSVÁO BEM H E L MI TO L , garantindo, aaairn, 
A SAUOE E BOA uma velhice forte e sadia. 

Ô ilELMITO.L EB 
··•·t•2·11•1li1:1iiii·l1llil1lti• 
DR. SIMEÃO LEAL 

TRATAMENTO DAS DOENÇ .... S DA PROST.\ 'l.\ - BEXIG.\ 
un:nu i; mxs 

CISTOSCOPIAS e URETIWSCOPIAS 
UltlllGIA 

C.:unsultorio n.uá Uar;to do Triutúo, 1'!0 

C1,,n .. ult ..... das 14 âs 18 horas 

João Pessôa 

(0 REGULADOR VIEIRA) 
A mulher não soffrerá dôres 1 

Allivia as colicas uterinas em duas horas 
Emprega-se eom vantagem para com

bater a.tt Flõres Brancas, Collcas U~rin&I 
Men.stru1es após o parto, Bemorrbagtu e 
Dõre.s nos bvar101. 

1!' poderOIIO calmante e r:c,ulador por 
n:ocl!enc1a. 

PLUX0-6!:DATINA, pela ,ua eom
provada efflcacla • receitada por ma.li do 
li. 000 mcdlcoe. 

PLUXO - SEDATINA enco111ta.... om 
Ioda a parte. 

A PoPuuçAo TOTAL A e A M p A N H A 
DAS AMERICAS 

E' de 283.95?. .ooo habitantes. rom • anti-semita no Egíto, está 
t':1'a~;;/Ji1is, da~si!

3·2Jr,:f!fdo~:"il~~:~~:: tomando forte incremento 
do Sorte: popula('áo 166.014.000 habi-
tantes : sul)f'r!iC'ie 23 650.800. km~'Z. CAIRO 17 <A UNIA01 A cam
,-\merica Cf"ntral: 7.:;t0.000 habi.tant~; 

1 

pai,ha .anti-semitica está forma. ndo 
~uperfieie 580.851 km,2. Amt'rica do fórte incremento em todo o Egito 
Sul: popula('ão 98.2::3,000 habitantes; N:1 sessão de hoje do Parlamento. 
,-.uperfici<' 13.7S5.889 km~'"'2: fõram feitas duas interpeh1ções no 

Os dados publicados sobrr. a. .\mf:- governo A primeira contra a aqui.od
rica do Sul, dão para o Brasil: popu- cão de terrenos nos arredores das cl
la(ão 49.000.000 de habitantes. <'Offl uma dades egípcias pelos israelitas e a sl'
ruperf!cie de R,511.189 kms? .. .\. .\rgcn- gunda versou sõbre u boitotagem exrr-

~t:O/~Fo~1a~~n~espo:u!~;~~ri~~c de ~~r~s 1:~f~t~~:a~~~~ri~~~t~~ 1~ª~~:~: 
2.!.JS!J.130 kms?. A_ Colombla é o ter· judeus 
<·eiro em popu1a("aO, Cf:)~ 8.600.~~8 ~;s Não tendo t.idO JUlUada~ sati~fatórlns 
blta.nte .... uma .supcrt'1c1e de 1. •. - as re~postn5 do govérno. o~ dol~.n".:;on
km~~. Ocupa o qu~rto tu ra r o Peru. toç serão proximamente in.s,<:ntos na 
C'Om 7.400.?00 habitantes; suv:-rflcle . ·dern do dia ·da camara para dlscus-
1 .3i8.000 km!-,2. . . ~;, 0 ?\'a ,\merka do Norte, nO!'i t-;,;tado~ ... a ' . . . u. 
1.' nidos. para uma J>opulaç;·lo de . Ao que parece, capitalista:,;. Ju<le ~ 
ns 000 ooo dt• habitantes. ha unrn. ,u. tem auferido enormes benetlc1os .co 
erfici; de 7.RGO-'i68 km~·?.: ao pa,;!'tO a compra e venda d_e terrcn~s nos ~r.-

:ue 
O 

f'anadá, J>o,ii,uln~o uma ~u1>e1·ti- 1edores das gr~des cidade:-. egípcias, 
C'ie de 9.6S5.G70 dt" quUometros quadra- por meios lllcitos. 
dos tem de popuJa('áo 10 100 000 ha- ------------NT-=:E 
bllnnk•: ª'"'"·ntmdo-•e o ,texico ONDULAÇÃO PERMANE 
com 17.500.000 de habitantes, numa A VAPOR 
sEuperiMicl~ lv.~U0.5117 ksm,2.I_T A EXECUTA-SE COM PEmFl(,\O 

á Alemanha uma missão 
médica brasileira 

c~:~~o .;t: ~~r~N~~~ 1 

•• cap 
Norte" os médicos brasllclros dr. Josê 
Antonio de, Abreu Ffalho e esposa. d1 
Amltciu Fl'rrelra da Rosa '-1"1lhor1t a 

1 

dra. Ruth da Silva Ollve1rn. dr. Age
~~r:orto e. dl' Felínto de Ba.stos Co-

• ~es médíl'O:i brk ilc-uo-. rorum cou-

SERVIÇO GAR.\NTIDO 

A v. João Machado, 506 

vidados µe1a Academia de Medicino 
Germano - Ibero - Americana para 
uma viagem de estudos através da 
Alemanha, que durA rl trh acmanns, 
provnvelm~ntr Hoje m mo. â noite. 
os cientistas bmsllelros ficrào recebi· 
dos prlo presidente da referida ncaclc
mla, o célebre cirurgião akml\o pro
Ce:ssor Souerbr\lth. 



A CNL\O - Sabado, 18 de Junho de 1938 ( 'J. 

FATORES A ~~~N6M1cos ~~~t~~~~J:.r: R-ºlõ4f 6 f k r ri A D E , 
\ ,\::-.CO TOLLUO t " ( ,utl.)rJo - Psl·r1vao João Nu-

1 V nc:,;f~:'! ~~'~clusão: _ Sublmm à A SUA REUNIÃO DE ANTE-ONTEM 
Sendo u policulLurR o prim~lro gra1~-1 teressanlc e opo~·~uuo? i.l1crntivo dcsM\ ~~!1ct~~~~ ~.,,º r,,~~-Útr!t~: a~~o~lri~kºo ~~ Conforme l!Slava anunciado, reurúu sentes. ficando as.sentado que o.s reu

de passo para .ª emanc.1pac;-no rcon~- c .. ulturn 1<·ntt.·e .n?s·. p.aiu. o Qllt'. dc> .cer-. /clem:uc.~çiifJ n."'·'·Jcia por Ahtlon c,rrnl- ante-ontem, ás 9 e meia horas, em niões semanais ~Pjam fotLas aos r.a,. 
mica de um Pº":?. <'a.paz de pro~lUZll' lo, 11~0 pot~parno C'sforçu~. _ eStRl~O'i canti de Albur1ue1que t aua. nutlhf'r se&ão extraordinária, o Rotary Clube bados, ás 12,30 horas, devendo se vo-
mu~to, ffü;amo.c; (Olo c?m aq_:téles que -egm~.- os podct~!-i)>ubhcos,. Alia:,, e contrn. o:-. ;,r Jofio AlVNi e sun mu- d J 1 
~ab,tamentc ª. 1ssc_, se d'.1-;puzeiam, ~ara ~~ .iu~1 i~a sa1i:11tni, ~qu1 .. ~ut o e~uno lhcr-; prPc~torJa <lo Jnl1,o <le Direito e oão Pes.':i~- rlficar a primeira, depois dessa l'~O-
maior con.soildaç:·o das sua5 ri~uez°:s. ;:,L l11te1 vent?J _ 1:'.e~e1.al ~110~1 um.~ Jc1 clfl S. 1 Vara Civll d<' Hedie; <.le ar- A teuniio foi presidida. pelo p101 1 luçâo, no próximo <iin. 2::i. 
Seja, pois_, n pollcultura a yos:;a nus- m,u-1.dando ptele111_ as _cu1_das de a ,av~ recadaçfio de b·,ni; cüJ. firma severino Corlola110 de Medeiros, sec1·ctáriado 1 0 d 
tica econ11mtcn, mas não &áo .svmenlc ..:amo nm_nrrR!' das no.s.st,s :'itH'lH; ~2 lo Pessón. requeri~ncntn de falP!wlA de pelo dr. Mateus de Ollve1ra, compa1 e- sr. Nerva G1angPiro. usan o da 
na teoria. _,;;enão tnmbem µrattcnndo-a de algodao, med1cli.1. como tnntas 01,1- M , . ' 0 , 1 ito por H Schulcr 1 _ ! palavra, reclamou contra o uso '1.e Ge 
com dedlcl\Ç~O e eflciéncia ,'ch~ios tra_s, H:~ito louvávr_l, ~ q11e irá promo- açr~espenc:im~~~;tr: Ro~a H~l~Orio d~ 1 ce.nd~ aiud a. os _rotari_anos Joao LUI~ empenba.r o Clube, ao mesmo tempo. 
dessa con_"Jcçao de que a ,tenn ~ o ye1'. cttan~f'nte,, e_sse mcerftlvo, no Concd('.5.n; aulo:5 cio lnquerito colltl'P I Ribeiro ae Morais, Joao Mélo. H. Di, em vários empreendimentos. disper~ 
supremo J3-for de todas as 1iquez:1.s. mesmo. passo que Já é um auxfllo a - , Rod ·igu . p n~ir·t com .1 ele- La.seio Nerva. Grangelro Leollarau 1 o sol tnclement.e que esbrnsciJ. os e~a iJ·dustria que embrionnriamente JOse 1 os < - •1 0 • 1 .' ' sant:o-!">e esforços e qua.ji ~empre sem 
nossos campos; as chuvas escassas a se vem tentn1;do n'o Est.ado, como en: i1u nct~b?1crecl'-'9t P''10 ~1~-~sr~o promo- Arco:er<le, Einar Svenctsen, Mé.rio Fa- 1 resultado. Dêsde que, UC>pois do que 
l'eduzir, ano sõbre an':!, as n?ssas po!'- ,.~io dign0 d~ .toda o.luda, -0r pu ico. con '':_ 0 ·• ra.c_?, JoRq~ Cavalcantl, J Prazeres trm feito, o Rotar.v de João Pessôa 
~ibilldade~i ele produc3o P. fman~eiríl~ ,, c.omo •ul-l~1?~'l, P;·." :imos. a dar os Vista: _ Arhani-w com ,ist::i ~o Coelho, Joao Batista. To1ú, Oorgival devja empenhn.r-se no ln-::entho á lu-
:~~~ fu~~~~s n~!::~c~~f~m c~~stt:nt~~ p~~l~er~J)~~ ~:;i:~~~(uft~r 

1
ii'~d~e~~ àr. 1. 0 promotor públi~~ da comarC'~ 1 Mororó e Jósa Magalhãef;. ' ta contra a tubcrcul0se. o dr. Jósa 

para vencer ~ nc.,..<.;f\ resistc·nda e te- re cl terra plantndri <le ngave. Ne~sa r1.~ 95 alcgeçoes fin~ts os _ar,tospda O eng. Leonardº Arcov~rde, ~UtW'o Magalháes manifestou-se também .!>â
nhcidade, mesmo n;l lut:J inglória, di- area. pódl'lll ,í'r c_ul!l\.,dos convenJen- ff . ....o penrl l~~vidt°' tu~eb~i.:,cioçsa Sa~: ! presidcnLe do Rotary, ap6~ ter 1ecebl- bre o assunto. O sr. H Di LasC'iO ..-e
.stgual, em (]Ue de ha ~l.':u_:os nos em- /-·mrnle:. como Já dissemos acm!.a, /: 

1
~~a cco~o\7r. 1\~~ d~ O.ivcirn Lima. â(I- elo algwnas sugtistões dos seus con.so- feriu-se á missão do Rotar;-, que e 

f~:.!!~º~~~1~t\~1~t!~"~~
1
i~~t~h!~~~i:- :~~?!\ ~: 35q~~lh~ni~l' ~~.ªa~s~~~~l~ V?g·ado de .~o{w Sorirc,.deSom;~ ta1'.,L- cioS, organizou as Coi.~es para_ 0 sugerir e despertar interesse para a 

de madra :ta, é caprichosa, quasi sem- nm _~ot,il de 70.000. Sendo a produção rb:r. co~ '.~L~ J'arn _as p:,.le~~rç::i~vi~; novo e~erciclo, que~ lrúc~ará. em JU- realização de wn tentamen ou ideal e 
pre dadi\'osa na sua distribuição de ?~· l1bni•; 35 qL~ilos por mil fôlhas, se- n~ s. /·" '.'u ; b!· açl~~nt~~· éste. ilho proximo. Depois: salientou aos nunca dirigir essa realização. 
recw·sos. . . 1_~10;-2.450 q~i1o~ o ~eu rendimento. Na p,la USUÇC\ u 1~ : presidentes de Comissoes e aos mera-

1 

_ _ 

A melhor e mn1s acert'l.da une11t:1ç~o iaza? elo p1eço POJ que o m~rcado ar- . . , bros de sub-comissões a necesidade dt: Acrescentou que nao lhe cabia au 
técnica que devemos ter no. 1orn;iaçao '~entmo vem coU11~do, is1o e, 1$800 o Autos parn. ('ontage-m. - F?rn.m rf"- 1 . . xiliar qualquer empreendimento, e 
da nossa policulturn. é a que nds en- quilo. de fibra, aqui o produt..or te~á de met.Jd()S ao contador do JU17..õ psrtl um esforço conunuo e anunado a fim n i-r t . r de uot.a, ou 
caminhe no sentido ele preferirmos rcnclunenLo. do terC'dro ano em cliante, a respectiva_ contagem, os autos_ qu do Clube readqWrtr o lugar distinto a t O ar:o e a O uso q 
aquelas culturn que, sôbre serem de t:410~000 brutos por hectare cultiva .. ação executiva _movida por Apr1g,o que sempre ocupou entre os congcne~ contribuiçoes, pelo que, disse, chamo
um elevado. quociente de ec~:1õmia. jo. _SenU~ ~omo Yimos: o n.gave dP Men~es de Oliveira conLru. Luls Pcd10 res do país. 1 va a atenção das Comissões para o 

:r1::~t;:n;~e~i\J~~p~~~fe~!~~~~oi\J:: ~~\;tt1~.º t~~lt1~o~r~~~?t!~s~e~~~:1uii?r; da Silva O sr. J. Praures Coéll10 pr~pús mesmo caso. -
ptávels ás nossas condições mcsológi- ".'ssas d<'spêsas. que não serfto t>lf'Vadns. Sentem:-a: _ Em. stntença proferic~a que a sessão do d~a 11 fosse sub~t1t\Úw O dr - Leonardo Arcoverde pediu 
cas. E' principn.lmcntc sob essa otien- 1s de preparacão da fibra. Perfazen~o pelo dr. Juiz de Direito da l.ª vara ~a da pela do di,1.. 16, em visLa da melhor que se tratasse ela se~ão de posse da 

~~~~~tfu: t·;;:~~~~~! t:~fJ~fas g~sr~~ r~~b;05;,, ~:sn:in~~
1
~r~~;~u~~n~ss;:~ ~~rr~t~·c~u~~tt: Y~ti!ª~mct;ri:sd:dº~~ ~!.~ frequê~cia. lendo sido aprovado º s~~ 1!º\'ª ~~etoría. propondo ~ sr. ~erv 4

~ 

alta relevancia, no que terão de con- ~ 11.i,cro sera sobeJament.(' compensa- Adalberto Gomes da Silva, condenadu requerunento. l Grang,.;ll"O que a m~u1a. se realiza~c 
vir conosco todos os técnicos. Não que- dor.~o.i.stilumdo, talvez. um dos mals a pagar ao aciclcntado. Antonio Ma- O dr. Leonardo ArcovCrde traw,, em sessão ordinária. O dr. Leonardo 
remos com êste parecer, duvidar das .!llv.ados dos que se possam obter na tias da Costa, a quautla de 316$100 elo assunto· relatlvo ao horário aas Arcovêrde declarou ser do mesmo pa-
~~ibJ~:e~~it~~~~~a~~fn\!~· ie~~li~~di&~ agncultura, além das custas. reuniões semanais, cm vista de recla- recer, concordando ainda o plcné.rio 
por isso que defendemos e aconselha- t71DA MUNJQPAL Sumário-crime: _ Teve lugar. às mações. nês~e sentido, de ..,à.nos rn-1 A re!eri~a sessão fico~ marcada 
mos a experimentação praticada pelo Y 14 horas de ontem. o inicio do sunü1.- tariauos. Na discuss..í.o do asunto to· para. o proxímo dia 2 de Julho. 
Esta.do. Nós sA.bemos que o "ha.bitat" rio-crime de Rosa Honorio da Concei- maram parte todos os consociOS prt:~ 1 Em seguida. foi encerada a reunião 
do algodão são as zonas tropl$lis e. Jl LAGOA NOVA çâo. perante o dr. juiz de Direito da 
não obstante, i,;ua cultura foi experi- Lª \.ara 
mentada. e intensificada no sul do Os festejos de S. Joào A-T o s 
País, com resultado!\ surpreendentes Por sentença do dr. juiz de Din'ilc 
O que afirmamos, porém, é a v-érdade Os festêjos sanjoanê.c;cos, nesta cida- àa 1. n ,~ ara. proferida ontem, foi o 
inconteste de que, quanto mais pron- de. auspicia-se de mwto brilhanti::-mo. acusado. Severino Scraffm Cipriano 

FEDERAIS 
tamente consolidnnnos a estrutura do A comiss:í.o encarregada vem toman- condenado á perm de um ano e dois 
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~ Decretos 

~~~p~~i!ioe sr..rf:;: i~~:~:~~in~?:f~~ ~=~~~ 1~ ~1~:ç~t:t.t~ocio p:~:õi~si ie~~. 409 da Consolidação Qas (JCÍ!> Relações 
~~iu~~sa al~~ej~~~crica, cresce t se ;:~~~ ~0~0r~~~~~s ª~af'\º~~u~~a~é~~~~~s~ Conclusão: - Subtram, amda, á 

assinados nas uastas da Educação, das 
Exteriores, da Viação, da Fazenda, da Agri

cultura e da Justiça 
multiplica, numa. exuhernncia mal'aVl- onde se exibirão tocadôres de concer~ conclusão do dr. jtúz de Direito d'l 
lhosa, formando a principal fonte de tina e violeiros. l.ª vara, 0.._ autos da ação pena! mo- RJO. 17 fA UNIAOl - O presldcn- liam Wilson Coêlho de Sousa. agrono-
produção e riqueza da provincia do Um grupo de senhoritas da. socicda- \'ida pela Justiça Pública contra Ma- te da República assinou os seguintes \ mo da c1asse K. de plantas texleis. 
Yucatan, no México. importante· ,_.ma- de local comparecerá vestindo traje, nuel Gabriel Macêdo decretos: Transferindo o classificador d~ ~-
riUdea que, por sua grande per&nta-- matutos, o que empresLará.. sem dúvi- 5 ° Cal'tério - Escrivão - Eunaplo 1r
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0
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gem em fibras e resistência superim da, grande realce aos festejos. da Silvo Torre!-i Na pa!,La da Educai;ão:- n n "' 

das mesmas, tran~formou o.s qundros Da capital do Estndo e das cid~des Antas conclusos ao dr. JUli d,. Dt- Serviço. no Espirita Santo, e o fun-
produtores daquela região. O agave,- vizü~has, diversas fnrllilla.s virão a!'-Sis- reito da l.ª vara: Nomeando o dr Geraldo da Gama cionario de igual categoria Deusdedit 
assim se chama a planta em questão, tir ao S. João, aqui reinando grande lnver..tário de Do.cio Hou·iques d, Rangel, em comissão. a&:>istente da Morais Campanelli, da 3. ª secção do 
- ê própria dos climas tropicais de entusiasmo no sentido de que essas Amaral; requerimento de a~vará em cadeira de farmacologia da Faculrlade Serviço Técnico, para igual cargo do 
média termométrlca vniiável entre 24.0 festividades alcancem plêno éxito. que é requerente O sr Anis10 Bol'ges de Medicina da Universidade do Bra- mesmo serviço. no Paraná. 
a 37.0 á sombra. Resistente â sécn, A prnça rcçeberá artística ornamen- Monteiro de Melo; <> rt'qucricto o dr. sll; Frederico Josê Çhristoffel. inter1- Concedendo aposcntactorJa a Raf. 
exige, porém, _provisões de água,, mais tação, tendo o ilust.re prefeito Bcnc- jU.iZ de Direito da 1. a. Vara. namente. ir..sp~tor cl~ alunos da Facul- mundo Nonato da Silva, na carreira 
ou menos periódicas. Suas fôlhas, que dito Barbosa determinado que seja a.u- Autos conclu~os ao dr. juiz de Dl- dade de Medicina ele Porto Alegre. de aux.lliar de ensino. 
se alongam a um tam:mho de um a mentada a iluminação elétrica. rei to da 3 _ a Vara Exonerando o dr. Jaci Carneiro Demitindo. por nbandono de em-
um e melo metro, teem a protejc-las - Oportunamente, será. publicado o Invcntária cif" d. }<"),·ancb.ca Juvenc.-i·t. Monteiro, do cargo em comissão. de prego, o oficial admin1strati'to da 
uma serosidade, que, evitando a eva- programa geral dos festejos. de Figuelrí:do: ação ex.e<.uttva fiscal asslstent,e da cadeira de clú\ica cirur- classe H, Marina de Araújo Menescal 
pol'B,ção, lhe empresta essa qu:;illdade em que é autora a Fazenda Municipal gica da. Faculdnde de Medicina de Campos. 
de resisténcla ao sol e á escassez de (O correspondente) e réos Molsio Gomes e Irmãos; em- Porto Alegre. Extinguindo os cargos vagos. exce-
chuvas. Pouco exigente quanto ao ter- b:argos de terrf>iro em _que é emba.r- dentes: um de zootecnUita; um de 
rena, o agave prefere os silicosos. Ub 

I 
SANTA LUZIA gante O c1rurgião denttst~. Jo~é> d~ Na pa...<íta da~ &laçOC~ E:r..teriorc:,: nt.L'<fliar ele en!iino; um de continuo e 

terrenos não permeavt•is, como os ar- Mélo Lulu. e emb::1.rg,Ufa a F.izc,nda lrf'~ de serventes 
gilosos, são pouco favoravcis ú. sua 1\lés de maio - Decorreram bem MwlidpaJ Renovnndo a titulo provl<;()rio a nu-
cultura. Atmgindo wn dc.se11volvimen- animadas as novenas marianas. para Ao dr. João Sa.nt~ Cru.~: Prolllulgando ~ ConYen('ãn ~obr" torlzação concedida a Eugento Gomes 
to bem consideravel, seu temp':' de pro- cujo exito mwto concorren o esforça- Intercilçã.o <.te Antonio A11gélo Fcr- facilidades aos filn.l~ educativos ou <ie ele Carvalho para pesqulzar ou.ro ~ 
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',.'s nandes , propaganda, firmada entrP o Brasll e diamantes no leito do rio Itapicuru 

:, .--: .. dlversos países, em Buenos Aires. a 23 fim Queimadas, na Ba13:; e renovand1 
Do ponto de vista econômico, obser- homenagens á excelsn Mãe de Deus, Fói l't'mcLida uo Trlbunul de Apela de dezembro de 1936. por ocads
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vamo~ que o agRVe aprei.enta as ~e- havl':'ndo mis.,;;:-i ctintacla e ptocissão ~o cío Estado a açd.o executlv~ fiscal Conferrncla Inter-americana « - ~ 
guintes vanta. gens: a.J de Iacil _cultivo com grnndr acompanhamrnto. 1 em q. ue é autcru, a Fa:t:cuda Publi.ca e solidação da Paz. as iazidas dP arei~ monazit1ca exis 4 

e tratamento rústico, po~cr-se-ao cul- 1'.i·.-ola Particular Doméstica, - No ré s A lndu.str41 R. F Matara.u:o t"nles em terrenos de marinha na 
tivar, em media, 2.000 pe.s por hecta- dia 5 do corrente teve lugar a entrega Cartório do ltegi-sto Ch-·il - E.'.:.(rj.. Na pasta da Viação: Ponta da Barreira. e Pnixõ.o, no mwú-
re: bl n colheita começa ao fim do de diplomns á 1urmo. de .sf'nhorltas ião _ Seba~tião Bu.s.tm,: clpio de Prado, na Bnfa. 
t~rceiro ano do plantio . com um ren-1 qu_e ~irarnm o c\1rso nn Escola Do- Nff<..f' Ctrtorlo, cot·i"l"ln proclaa1·1s Nomeando para o cnrgo clt• escritu- Autorizando. a titule.. provisório 
di\nento m~dio normal de 30 a 40 fô- mest1ca, ~ cargo _da sra. L1sbertn BC'- r,ar.1 0 casumcuto cios rontraeutes ~e- rt\rio da clasM e. os auxillares de Ojalma Holanda a pesquiza.r chwnbo 
lhas por pe, em cada ano, _Pois é ne- zerra. o a.to reahzou-!-ie no Paço MlJ· guinW.s: tdentüica<lor em disponibiltdade. dos no lugar denominado Ribeirão d .. as 
cessá-rio. para bôa conse:·vaç~o da plnn- nic1pal. sem.lo orrt(Jor o dr. Augusto José Rodrigues Sob,tlnho e Morif< extintos cartóri~ elc1tor::1.1s <lo D1c:tri- ! Canôas distrito ele Epltacio Pessoa, 
ta, man.\c1.· de 20 a 22 tolhas, o q. \.lC lhe d.a Silveira. Pa.ula. . . ,·as DôrP:-. Rodrl~.ues: Antot.iio Bm~ to .Federal Hum.bc.rto do$ Snntos Vln-, municipio de Bocaiuva. no Pan:mA. 
assegura n vida, - cortando~sc de 6 Adminislração Mlmicipal - Acoba dt'.' Araújo e Alke Vieirn. Ml.iael; l\la na, José Botê1ho de Azevêdo. José A- . 
a 8 de chdn vez;. C! o rendimenl? em ª? ser coru;truido nesta cidade o _pré- nue\ Jose da Mata e ,.,eu~m.1na Her I neflno Rodrigues Lima, Raimun';lo de ~a past.a. da Jushta.: 
fibras, CUJn extiaçao póde _:c;er feita n d10 da Uzina_ da luz ela Prefeltu1a A mcnegUclo ela Conceição; Jo~l:! soarcr;. , Siaueirn Catnpo.,;; Joaquim Jose da . _ 
máquina. 011 por ~en!lenta('.ao. e 9e 35 ~u9: construçao obedl;Ceu em tudo ao Bczerm e Esncrmda ~J.l'la c!a. Co:t· Silva sardinha Néto, João Carlos No~eando Mílt1Uel Ellzlo _ Fctja?, 
a 40 quilo., p~r mil Jolhas; ~· o.phcada rigor da tecmca urqu1teto1uca. ceiçâo. todos iá cosodos religiosame1: .. 1 Castro Nunc.e, Edeat'd Seixas e ,Julio intennamente, para as f~nçocs 00 

na pn•parncao de cor":ns. e ~rande _o ~c!õ!sadns as churns o prefeito nrn- te. · Rosselher. - ca~go da c!asse F, da carreira de Po-
co~sumo d('ssn fibra. até hoje msubst1- nic1pal iniciou o i-.erv1C'o ele rPparo; Nomeando os maquinistas em dlS- lic1a Especial. 
tu1vel, pe~as _suas qual~dades superiores das estradas de tropa e ele. a.utomoveJ Fõram feitos dívenr>.s J'CgbJos dt;- ponibilldade da central do Bra.'i.il, ---------~---
de resistenc1a e rendi1!1ento. _ Os mer- com várias tl1r~nas. de opc>rar~os, e es~ na:-.r.imento de pc:,.:.,o;;óas_ tegH.imadae., z:i\• OscR.r Santiago. de 2.ª classe: Amérl- NOTAS DE ARTE 
cactos consumidores sao vá.nos, ca~a tá fazendo a hmpczn e ap_lnmamento áto do ca~amenlo dnl de sem pais. co Antonio Serpa, de 3_a. classe; e Ma-
qual ma.is interessado na sua aquis1- da~ ruas que sofreram ero!õloes durante nos t.ermo~ do decreto 1'"'cderal. 21.1.;:;. nuel dos santos. de 4.• cl11sse. para 
ção. _Aforn o nAcional, há. com. pro- o mverno _ . de 14 de março de lfl32. exerrnPm rc·spectlva1T'_t:nte. C''> 1..tl?ares NAO SE REALIZARA' MAIS NO 
cura 1i:u,istente do artigo, os me1cados . A construçao d~ ~10vo M~tcado e~- de lB(ll!inistas do.s classes I, f-1 e G. CLUBE ASTRtlA O FESTIVAL 
argentino e a1_11ericano do nort.€, co1:1- ta prestes a sPr 1mc-1ada, Ja c.::.tando No m%nto Cnrtório, Jôram registn d - n na via-férrea 

DO i3ANDO PERNAMBUCANO ~~a~~ºxi~~~e último toda a produçao ~i~~~;~~o fr~~;~~gri:~·~iod~~n~~ri~~ ~Í: C:r s os ôbltos, oc"rrldos, ontem e an~ n mes 1 

Instruindo o.e; nosso:; conceitos, a ti- dacte será. por toclo o correr elo mês ci~~~:
0 
d~,a~~~;ó~~ sefl:~~<'s:M,,r!en,.. Na pa~t.a da ..,azeu

d
a: 21 E/i~ªr:~. :i~:~;~:a:ã:ª~: :•::t';::,·it1:; 

;~~1?m?e a c~}~~f~~~rac, e~o~g:1~:v~~:~ ~~ ~~l<~~~\,Q T~td~t~;ro p~:kfto ur::i:f:i Martins Soares. Guiom'lr d.l Conct>i - bo~i1~~v:~i:i;.cr~~r J1~~:l ~~n J~= do Grupo Pernambucano, no Clube 
Produto, que em pouco tempo poderá pela proi,;peridndc- da sua te1Ta. ç.[•o Santo<;. S t:: vp,ri?o re:u:letr ela. Si,i- veira. para itlentico lugar na coleto- Astréia. 

~Í::::;:~0~~p,{~h~:~~'~tg~~~i~t~~~= i.~:1~1~i~iitt~~1r:1~~~~:!:ri~::: ~~~Jt?P~t:~ul~ti~n[:~~t~:.~,; ~:t:ii~ral cm Itaporan2n, no mesmo 11,~·~o;;~t~:cc~:b.ic:,::1;::~~· d:''.~:': 
<';;fia cultur~ é pratlcado ilüen~iva_m~n - grafia. compondb~sc o mesmo dos se- {'\ lina :\Iai<a C:a Concclç{i.o e t!m nau- Na pasta da ~\rr ie uUura : ~ic:a popular não poderá mais ser rca~ 
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1
~~~~~C'r'ectaM;1~; morto, Pt·omovenrio Por nnth,'Uldad<- ~ ~~~~a q:~s is:ª~~:0,~~r:r;;t~r~;:ªo:í~:~
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,·adas e ·clu!õ.lvamr'nte dP ognvc, sendo Macharl.o. eaicnhell'o; J\11gut-to da Sil- Os d,.m.,'i~ <.,arWrios niio fornerê-~ claSSf' imediatamrnte .mperlor o ogro-
~~~;~!1t;;lili}1_1m~111~~tf'~~o ~~ l:f o~ºJ. ~:.1_;~

11
~~:~1J!.ua~~~~~~;ro~~dj~1~lH~~m~: rom nótas á rcporta_rw_m_.___ P'lmo do. classe J . Jo:.é Orestes Monté

tnnas dA 25.000, tnúmrra~ de 7.000 !l. ele f1g11rirCdo. conw1·d:inl!·· P1:rlro .Jor- Pedro Dal'iel dot- Santos, João Vem: - ra.N'omeando: Alcldes de Olhciru 
ti 000, e centenas de 2 000 hectares re rle C~rvrtlho. prof. publico: Abel ravel cht Nóbrega, Franci.s<'o Cabral Franco. professor co.tedratko da ca-
11 A' falta de mf"lhores dados sôbre Coelho da Silva. B~cnte ~a S~~bra: i;a~~{~~rop~.~~i~i~110N~~rs A~·~ú?;t:ir~ dci:a de geologia asrJcola da Es<:ola 
a o~~ºr merendo ln terno. ldirnitamo-tn! os .Frndnci~col AI ugL~~to "1n~an t'· de eOglai- lho e A11toru·o F1·":r;ão. da Núb.rega. Nacional d~ Agronomia: Ola\'O Prats. 

armar QUI" o merca o nrgen no do e po 1c a: 1 1nnw· cre ra e - .. \Wofesor dn. Escola Agricola de Barba-
~fb~~ i}~ti~;~~~~~o ,~!!óc':ci~ti.~~:o :i!~ \ega,p;~~~cà~lã~~~e[t~~~'.· pn•!cito Al- El~~~~~~!g~~~~r/~fd~~~~ ~:lJ~:r!ta-R cena: Dante! Co1Tela Trindade, lnte-
bllttem uma cotn~·ão dr lc:!800 por quilo, cindo Lrite. t·sc·olhC'u o sr. l\lanuel sua gt:11itora, HR. Luiin Cri:-ttm1. ctn rinamcnte. oitcial admintSrrativo da 

~~1oto~:"i;~it'i!. :::~.~;"i~ ,i~~~ r2rr1r;,{~ ºfüii~;;:~::}t0i?ifi;::: ~t:f~:.~~tAio~H:~~1º,;t.rii~:b;~ ~f:! dtlbi~~1!~~:~~~t1~~~:i:ii 
Por sua adnpta.bllidade perfeita no que rc<·aiu nos !oieguintes_ cidadãos: - corrente. o <..lr. .l\ugu,.to dn SUveira o cargo da classe K , da carreira de 

nosso cllma e terrenos vários; pelos Jovino Machado da Nobregn, Frnn- Paula, conceituado mêdico nesta cic;a- biologia; José Macha.do Sant'Ana., Jn
tesuJ.tados económicos vantajosos; pe- cisco Dantas. Elvira Llns de Medeiros, de, tenrlo sido felicitado pe~os t l :1:l tertna.mente, para o cargo da classe 
lOf:I mercados de pronto consumo; por Luiz Xavi('r de Andrade. A11:'sio Mari- am.ígos e admiradores. G, da carrelr11, de 'l&'l'Onomo dn Depnr-
tlldo. enilm. que explanámos, seria ili· nho cta Silva. ,José contahce Viana. roo corrcspolldCDieJ t~mento da Produção ,•ei;etal, e WU· 

nqn: RICO! ::50$000 habil it am Y. 
S. ao ifl":lnde pr f'ntio d f' SJ\O J OAO 

2.000 :OOOSOOO 

FORMIGUINHAS CASEIRAS 
90 deaappareeem eom o MO •o nn.1• producto Jlquldo que attram • •~
...u,a •• rormlelnh.. eaoelru • Ioda 

n'Pf'e1# de barata, 
"IIAllAl"OBMIOA !1 • 

IIJICOl!lr•.• nu bõa1 Pbanl>Mlu t 
Dr'IP,l'lal 

U01lAJllA LONI>HI 
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Última Hora 
O·. FLAG!LO DA INUNDAÇÃO DO YANG~TSÉ-KIANG ES
TENDE- SE NUMA SUPERFICIE DE 8 MIL QUILôME

( DO PAfS E ESTRANGEIRO) 

CHANGAI, J.:I A UNiii.0) - 'fo<ias 
:is noticias aqui chegadas . sôbre-. a 
guerra sino-jo.ponêsa refere,nr-se quns1 
que exclusivamente á terrivel inun
dação do rio Yang-Tsé, cujas agua:. 
ayolumam-se de momento a momen
to. O Plll'<'O DA CARNE NO RIO DE 

.JANBll{O 

l<JO, 17, ! .•i.. UNIÃO) - t\.utorízatlo 
})l')O presitlente Getúlio Vargas, o mi
Hii-;tro Fel'nando C'o~ta entrou, hojf'. em 
c·ntcndimento <'Orn o nrefeito lleru·iqu " 
Dod-,worth no "E'nUdo tle solucionar 
o prolJlema do pre<'o da C'arne. 

l' i<'ol' resolvido rtue Pssf' produto St'
j!I: V('H1lido a l'S700 o quilo no Enfre
lJO.,tu t· a ·~S?OO nos açougues. 

ADl H>O O .Jl'LG.~:\<IENTO .,_. 
RIO, li U\ lL 'IA.O) - O Ttibunal 

(i,., St•gu1·anra Na<'ion:11 ,ul ipu pal'a. a 
J1róxima ,eguncln-feir.i o juli.;amulto d<' 
li':! nmrinJwiro .. hnpli<-;l.do~ no mod
mf>nto romunh-ta de novembro de 19:!':i. 

1 

o t~A~rtb
1
ffü1TD~ De J~~k! TER-

LONDRES, 17 r A UNUOJ - Dis
cursando, hoje, na Cama.ra dos Co
muns, o Ministro dos Transportes fez 
oportunas cle<'lar.1c;ô<'S sôb1·e o pl'oblê
ma de abastecimento da JngJaterra, 
Pln ca~o dP gue-rra. 

Disse aquêlc titular que em circwis~ 
ü1 1Wfa'í excep('ionais n l'ota ela, u.a,·e 
ga.çio contt>rcial poderia !>;e1· tr:inc..rt'rüla 
da. coc;;ta. léstP )>ara a oc·idimtnl da 
GJ'i-Bretanha. 

Isso faz r;artP do r,i;t.nde plano d.? 
abastecimento do Im~l'io J>al'a o qual 
já foi votada uma. vcrb.1 de 7 .500.000 
Ubr:is que ~e dcstin...râo á compra df' 
óleo dt' lJalt-i:t , trigo e acurar 

OS ESTADOS UNIDOS QUEREM RE· 

Contudo, os jo.ponêses mostram-se 
otimistas. esperat1cto Que a situação 
melhore 

COMENDO CASCAS DE A'RVO
RES .. 

HAN-KOW, 17 <A UNIÃO! - In
forma tun aviador que voou rnbre a 
regifto inund:1.da, que a . situnçúo dos 
invasores é cl'ft~a ~ alguns pon
tos. onde fnltam completa.rQente os 
gênercs necessários á aUine{ltação, os 
soldados nipônicos eslão se alir.len
tnndo de cascas de árvores 

UM IMENSO LAGO DE 8.000 QUI
LôMETROS QUADRADOS 

1G ANOS nE UM l'El1'0 GLORIOSO CEBER AS DíVmAS ))A ,\ USTRTA HAN-KOW, 17 (A UNIÃO) - A 
inundações crcsçe ussustadoramente. u \ A\ IAí'i\O LFSA 

RIO, 17 r A UNIAO) - l'az hoje 16 
anos tJU".' o almir3.nte Gago CoutiniH) 
<"hfgarn a ec.ta. <'auital. complcta.n~fo o 
s-em-acfonal "raitl" aéreo Lbbfüt-RZo 
d C' J:rncin:,. 

WASHINGTON, 17 IA UNIÃO) - 8.000 qullõm~tros quadrados da pro
Em discurso pronunciado ho.ie, perante víncia de Hopei já estão cobertos 
o Parl.i mento, o sr. Cordell Hull, ~ecre- pelas águas . 

;;;;~od:~a~~:1:i:~1/':s G~~~~:ij:~d!;,x~;f:: 1 ,;=:;::::::;:::;:;::::::;:::;:::;:::;:::;:::;:::;:, 

~r!m~~~ºdc ··~f;'~1á·;.~g~r ~~i~'i::,d:~ 3," Retiro Espiritual 
co~t::~:~

1~!11~f~~- ~u~t!·!~~ "yani,ee·· já das Senhoras Cat61i· 

TROS QUADRADOS 
A luta prosseguira, ainda, 
per tempo · indeterminado 

A LUTA PROSSEGUIR,(' POR 
TEMPO INDETERMINADO 

TO'QUIO. 17 <A UNIÃO) - Fa
lando á. imprensa, o Ministro das Re
lações Exteriores declarou que não 
sabe quantos anos durará. ainda. a 
presente guerra. entre o Japão e a 
China . 

Disse, ainda, que a tnunda.ção mo
tival':í, 4.Crtamente, a suspensão das 
hostlUdades. por algum (empo. 

O CONSf:LHO IMPERIAL ltEUNIU 

TO'QUIO, 17 (A UNIÃO) - Acha
se reunido o Consêlho de Ministros, 
tratando de impartantes a5suntos, en
tre os quais o referente é. inundação 
do Yang-Tsé 

MAIS UM DIQUE ROMPIDO 

presentemente, que a imprensa é fa
voravel a uma reaproximação com a 
Grã-Bretanha 

Noutros circulas assevera-se qUf' o 
general Ugaki. mini3trc. das Rela<;õ<'· 
Exteriores, tem conferencin.do conc:tan
tcmente com o embaixador Robert 
Craigie, da Inglaterra, com o lim dt• 
chegar a um acôrdo, nesse .:,o:ntldo 

EM úL'fIMO RECURSO ROMPERi\O 
OS DIQUE3 

CHANGAI, 1'7 <A UN!AOJ - Ent 
último recurso. dizem as noticias pro
cedente\ de Hang-Kow, se os chinf".~l·s; 
não puàerem conter o Lvanço nipôni
co, destruirão todos os diques do Ynn~
Tsé-Kiang, transformando quasi tocia 
a China Central num imenso lago 

Essa medida, porém. só seria tom.tel.t 

r~m a~f~~~~~x~~:~0
só:!~t:eut~t~-t'( 

Exército japonês mus, também. inúmc-
1as cidades chinêsas, Inclusive Han
Kow que !icaría inundnda . 

Dizem os telegramas quP. o nltC1 ru
mando da~ tropas do g·ene-ral Chiang. 
Kai-Chek ~stá pronto a tomar rs.ca 
decisão. 

NOTAS DE 
PALACIO ... 1 Entr1•,•i!-ttatlo 11cl:1 im1Jrcru;a, o gi-an

tle aviado:· luzo relembrou episodio• do 
u•t1 lt•ito c1ue, 1uquéla época, consti-
1 ,1iu um ll\Oli\'O tlc a.dmirn<;:fo pa1·a 
tnJo o 11lnndo ~.;~~~~:-.?." o se~undo protesto ao cas desta cidade 

HAN-KOW, 17 IA UNIÃO) - Em 
consequencia da cheia motivada pelo 
excesso de chuvas dos últimos dias, 
rompeu-se outro dlque do rio Y2.ng
Tsé, a 100 milhas do local onde se de
ram as primeiras rupturas . 

Pa1'te da provincia de Chantung O ajudante de ordens do sr Inter-
Acre. centou o ,;;1·, Cordel! nun que 

c1nando um pais se apodera de ouh'o 
tem, for<'osam('nte, que se l'espoo~abiii -
7a.r pelos seus compromb.sos ao lnf'-..,mo 
tempo c1ue usufrúc O:i. seu!-. lJeucri('io., 

está sendo inundada ventor Federal visitou, ontem. em no~ 

IHnl'' S\1\0 CHEGOU AO RJO Mab um Retiro Espiritu
~I rn"omo\·jdo por 8enhora~.; 
católk~s desLa rapilal . ocor
rerá., entre uós, no di~ 2 do 
prúximo mês de julho. 

CAUSA COMUM CONTRA A CHÊIA :1efir
5

fe~~~;i··e~ s~a~~g;~a1~·~n:,~,~ 
IUO, 17 L\ USIAOJ - J);:,.ssal!eira 

d,-: "S,1uUu•,·11 C'ro,-.•· f'h1 :o u, hoie, a 
1 ~t;i <·:11,iL.1.l, a g1·:1n<le cantora lfrica 
);id.u ;--'.alà1,. {lfü' at"aba d<' fazn um~ 
l.11·itha11t1• tl'UllJC,rada. no ··lUetrop.'.llit:rn 
(l1Kra. Iiot1...,,_ .. , dt· Nc·w '\'.Jrk. 

L-1tf'-rro.1r:ub. r1·Jo.., jornalistas. Bidn 
~:iião tltd:u·ou qu(' 111·ovavtlmcntt l'C·· 
grc-iq::u-.i. a 15 <f<· setembro, :tos E .. ~.1-
dc)1,; Uni:l~s. 

PROS~EGtrE TMPIEDO~A,'\rENTE A 
CAMPANHA TIACIS'fA NA ALEMA
NHA 

LONDRES, 11 IA UNUO) - Noti
ciac; procedentef d(' Br-1·1im di:1em c1u.:
a. campanha anti-semítica. e~tá. loman
tlo vulto, novamente. As~irn, no de{"or

('ON('f,l)J O.\ A E'XONERAÇ/\0 00 l'er dú" últimos quinze dia.s fôram tJe-
~~,:~•~ti,(~'lHO D,\ EOUCAÇAO OE ,~:gg; ,;~~e~

1
~~Hal ~r('rman.ic.i perto de 

E!;sa reuni:lo, romo ~:i an
teriôrcs realfaada ~1 nfü-itc.~ 
dois últ.i1Tlos anoB, t('r:Í por 
terto o apoio dns noss·a.s 
conterrm1e:1A e por iS:iO al
cançará \rult/)~6 compnreoi-
rnenlo. . 

CHANGAI, 17 rA UNIÃO> - Noti
cias de fonte ja.ponêsa dizem que r,s 
sol<lndos nipônicos t~em passado t..odo 
o tempo, ajudado por camponêses chi
n~ses, a limitar os eft:itos da inunda
ção. Entretanto. todos os esforços são 
baldados. 

Aviadore.:. japonés~s. que voaran: 
eóbre a região inundada, cti?.em cpJê em 
centenas cte milhas --0.. vista s,> alcanç~ 
um vastíssimo lençõl de a~na t' lam!l . 

CORTADAS "AS COMUNICACõES 
'fELEFôN!CAS ENTRE CANTÁO E 

s"? encontra enfirmo nesta cnpita.l 

Em oficio ao Chefe do Govêrno, o 
dr_ Elmano Amorim comunicou havc·r 
assumido o cargo de engenheiro-chPh' 
da Repartição P,os Serviços Elétrico_,. 
da Paraíba. 

Esteve ontem, em Palácio, acom
panhado do dr_ Renato Ribeiro, o th 
Alberto Cartaxo, a fim de agr~decn 
:i.o sr. Interventor Federal a su;\ no
meação para. o cargo de iru;petor sanl
~ário da Diretoría de Saúde Pública 

No intnior do país, muitos fôr:un 
K PAULO, 17 (:\ UNIÃOJ '- O in- 1wêsos e intf'rnados em eampos tle con

h-rv<•ntbr Adernar de Barros concrdeu centrafão. 
o ptdiUo 11 ~ cxonera.c:ã.o do sr. Au~n1~ttl Em Berlim os judeus n:lo p,11:lem 

Para órícnliír os tralrnlhos 
rspiritnaf:f dé~Rc l'ongi"esso, 
renlizAr a, palc~tra~ e pt·o
tno,·er todo~ os ·!ieus exerci
dos t·cJfgioso~. foi ~special
mcntc rnnvidado pelo exmo. 
.\ rc·eb-ispc\ 1\folJ·opolitano d. 
l\loi~és Coélho o culto viga
rio ele Calllpinn Ç,rande, cô. 
Hego .los~ · Delgado, fonna
do em Diteilo Canônico, pcia 
Unh·ersirlhtle Grcgoriann d" 
Roma. 

HONG-KONC1 J Foi comunicad; em circular, 11() 

CANTÃO, 17 iA UNIAO> _ DPVido Chefe do Govêrno, a eleição do d1-
ao~ constantes bombardeios sõbre esta retoríe. da Caixa Escolar "Padre Jo.1-
capital, estão cortadns as comunica- quim Diniz ", anexa ao Grupo Es~olar 
ções telefõnícas entre esta cidade e de Conceição. 

l\.lt•irt·l.f's Rt•is, da. Se-uetaria de F1l1• · ma.is particiJ>~u· .da!J corrido.~ de ca.va.-1 
ea<'âo f• Sa.ude Pí1bliC'a. los. 

Fc,i ,lesignado para. re:;ponder llelo -
f''-PC(l11 n((' daqnf'fa pa~ta o "'1', l\la.n:um 'fERIA UM /\ VIÃO CHECO VIOL.-\nO 
\\'e111lel, <.it·r1:,pt:irio da Agrirnltur.1. A FRON"TEIR.\ ALE:\'JA 

Hong-Kong 
lbsO contr1buc, ainda mais, para o 

e1Uraquectmento do animo da popula
~o. ('Jot:r.ou .\ RECil'r: o GENflUI, 

í'RISTOVAM BARí'EI,OS 
1t 1·{'H' F , 17 IA (TNJAOJ - 'Chq:;ou 

l1ojP a tc:-tu rapital o ge:,.~ral Crislo
,,am Ha.rcelos, comand,mte õa 7.ª Re
gi!io Militar, <'!U, ~ e- arha ,>;t no l!io <l~ 
Ja.n ~· iro. 

TODOS! 

A p:t.z pa.sral <la Crut Vermelha, 
C.11(' ~e celt>bra todo5.: O!=; anos na 
('hPco~1ovâc1uia, é uma nobn ... in-.;
Htui(·ão deslin:u'ta a difundir por 
(oda pll'te idéas, d(' tolerancia e 
1!t· re!-pcito mútno. Sem diferenC'a. 
c.lt> rPligiõe!--:, d(' r~~ra, de nacbnâ
lid:u)(', dt> p:irlido ou de- dasse. a 
( 'ru:t \-'erme-1ha checoslov:íca con
\·ida lt,dos os homen<; a cola.hor:1r 
11~ <,br.1, d(• uma cc.treita solidarie
<la.tle hu,nana. E' a. senhora :\lice 
l\-i..:.i-nrvk, filha do t'...:tinto ui-csi-
4"1t'11lt• :\ta~arvk, tj\H• se ~cha á tl'j
Lt d,• f:'io dm1,átko inoviml'n{.), 
«·u.ia i1npoi-( lltf·1;1 é t r.. l. que 1..·m 192.9 
os jor11a.b. «1.o pa.h; 1mblicar,uu sô-
1.u·e a paz ua~cn.l <' :-rca (I(' 200 ar-
1 fr.tJs, ao pas-,o (tttà· C"stampar.:i.m 
1.4:!? em 1937. 

No Japão, o contribuinte m:iis 
fo1·te do fbro é o barão Sumitome. 
CJUC' pa.ga. ('él'Ca d(' 800.0(!1) "vem," 
Fúhrc uma renda de 3 milhót''> da 
mesma moeda. Náo se C'Ouh.;cc.:m 
no .Tap:lo os saJ;irios nortc--ame!'i
(',tttos da!- c .. tt-tl-1.:is ,IS" ci1wm.i.. O 
iint1o~t·J mai, tle,·ado entrc ~ ~ntc 
«h· tt•2. fro t• d,• cinnna é de li 1.19n 
\\ tlh,', t11or p:11,:a o iamoso a.tor 

~\ iku;.:-111 o. Poucos ja 1m:1e.,;e-s pagam 
11n1>0,(,, clf. l'('ndn, porqua?1to as 
n~udas int't't·iOl'C'!: a l.200 .. ven," 
~-au iM•ntas. e mf'nos de 10', de 
.i-ttioncs~·s ganham uma ~-oma Su-
1.c1·icw. Fm com1>ar:1<'á.o com as dei 
Y..urnpa e dos Esfíl.dos Unidos, ~s 
lcntmrn.s pi:r~oai., japonê:!)..'LS sio 
modhtas. Nin~uem, por exemplo. 
t,•111 mo,1 l'enJa. equivalente a um 
rni1h:i.o de dolal'es. o~ ordena.do~ 
tiut· paga, o Estado aos seus servido
l<'s nada tem de ~untuoso. O pri-
111( iro ministro do lmJuh·io ganha 
aJll't1.ts J>or ano 11.GOO ··yens". 

,-:m l'i de ab1·il último, foi cele-
1, • -l-<l,t t'm H.0111a, n•t ba'íilica (lr s. 
J ,dn,, a r;111oni:tni·ào do bem,:1vcn
h,rado And•·l· Rohota, je ... uila po
l.1 11, ct1• C.io,·a.nni J.eonat di, rrligio
, ,., jL1hano, fund~tlor da. <·on~reg.1-
f·.111 tlw .. rlc1 i20,;: n·~u larC's, da l\lãe 
,t.- IJ1·us, e.• d(' Sl'll\-~,1.tor da Ilol"la, 
li :me i-.e1no 1·spanhol. Todos os três 

.,\.·iH1am no sé1·n lo lG. J\s'>h,tir:im á 
;1mu,m·tllt• solenirhdt• 50.000 pPr~
~dnos, ,1ro1Tido" da Polõni.1, d:i 
l 1 :.,ora, da 'J'uni'fl.ia, tfa C'hC"rolo~\·:Í
<,uu e.• dt· todas ,1s 1·,·~ iÔf''> da ltá
lL1. l\"i"tÍIU, dt-·sllt• alit·il . trios IIOV(•'> 
i.:u1lo•, f"fl,tão M>ltflo- \'t'fH' l' :11lo'i 

.tlt:.tl·(·',, da l&rt' j:t CatúJin , 

t•RAGA, 17 IA UNIÃO) - O minis
tro alt'mão nesta ca.pit..al recebeu. a.u
tori:zac;:âo para apres:entar euérgico 
1>rotestn junto ao presidf"nlr Bcnes, 
contra. a violacáo ,ta fronteira alentá 
11or um avião chêco. 

Noticia-se que um avião da C'hecos
lováQuia. vôou cêrca de meia. hora sô
bre te-rritório alemão, sem autoriza<:ão 
do "Rcich". 

Faleceu, cintem, nesta ca· 
pifai, o sr. Antonio Ramos 

Enfêrmo há alguns mêses. veiu a 
falecer, ontem, ás 20 horas, á ru:1 da 
Palmeira, nesta capital, o sr. Anto
nio Coutinho Ramos, coletor federal 
C'm Mamanguape e antigo comercian-

1 

te em nossa praça, desfrutando ,:l'! 
grande . simpatia e. consideração em 
nosso c1rculos sociais. 

O chorado extinto, que contava 51 
anos de ida.de, era casa.do com n sra 
H<'nriquêtn Pessóa Ramos, de cujCJ 
ccnsórcio deixa. os seguintes filhos~ 
sr. Valdemar Pessôa Ramos, funclo
nár\o federal cm Mamanguape; sr. 
Roberto Pessõa Ramos, caLlête ela Es
cola Militar do Realengo; sra. MaJ'ta 
Pessôa Ramos. esposa do f,r. Esmeral
da Pinho, empregado da Fábrica df' 
Cimento Portla.nd 8./A.; senhorita 
Maria Luiza Ramos. aluna da Escola 
Rcmington, nesta cidade. e vs meni
nos Geraldo e João Pessõa 

Era o morto grandcmenti? relacio
nado na sociedade pessôense. sendo 
irmão do sr. Coró.lio Ramos, alto co
merciante nesta pracn. e <'Unhado do 
saudoso pre~idente João PeF..c:ôa e do 
nosso amigo, sr. Osvaldo Pessõn, pro
prietirio e industrial aqui residente. 

o sepultamento verificar-se-á. hoje, 
ás 9 horns, no cemitél"io Senhor da 
Bóa. SenLênça, saindo o féretro da ca
sa onde se deu o obiLo 

AS FESTAS JOANINAS NO 
"PARAIBA CLUBE" 

Será na Igreja da Ordem 
:1."' ele S. 1-i'rancis;.co a r~u. 
Ii1açào elas sc-ssõc~ cli!HtC' 
Retiro E"plritunl, tão do 
agrado las senhoras cnló· 
licas d:'1 nossa ,'ociedadl•. 

Pti·\~';_~~iPROXIMAÇÃO ~1-

TóQUIO, 17 (A UNIAOI - Esboçn
se, nest:1. capital, ubl movimento ten
dente a melhorar as l'elações diplomá
ticas nipo-briLanicas, com o fim df' 
evitar maiores dificuldades econômi
cas deco1TenLes da guerra, 

Ainda ha pouco tempo a Inglaterra 
e:ra considerada, aqui, como inimiga 
n.0 2 do Japão. Entretanto, nota-se. 

TELEGRAMAS DE SOLIDARIE
DADE AO CHEFE NACIONAL 

Publicaincs, hoje.- em rontinuaçâo 
mais os seguinte:; desp;.1cho.~ telegráfi
ccs enviados ao preslrlePt.c Getúlio 
V:irgas , expressar\clo iniPir!l solidarie
dade ~, s. c~cia., contra o vU atentndo 
integrn.lista r\e que foi v(tlm::t. nn, ma
ctrugadn. de 11 ctr mn.io rerem-ftndo: 

Araruna 13 - Congrnt.ulo-m(\ rom 
v. excin.. pela. bdthanU" ·vitória da. le
galidade com result.ado de C'lvü,mo e 
de coragem pessoal de v. excia .. domi
nando anormalidades dos inimigos do 
regime. Apresento a v. cxcia em JnP\l 
~1ome e de todas as classes mwúclpais 
irrestrita solidariedade á . obra. poli
iico-adminf_strativa e patriôtlca, fican
do governo de v, pxcia. Respeitosas 
saudações. - DemostPnes CnnJ1a Li
ma, preícito. 

CuiL~. 12 - Frn.í'n.ssalo o C'ovarclP. 
atentado tntpgrJ.lLc;W. h'Pnte vossa 
~·nérgicn e p:.i.trlôtica atitude, nós. fun
clond.rios prefeitura êste município, in
tegrados cun1prime-nto dever congrat\J-
1:uno-nos cou1 v. e~cla. e .reafirmamos 
lhLeil'a solidnriedude Estado Nóvo, -
Respeitosas sn.uclaeões. - Manuel Leo
nel. Ulisses Pei·elra., Inácio Lopes, Jus
tino Marinho, Jo!io Montenegro, An-
tonio Inocenrio, Antonio Cn.nd ido. 
,Qerson, Lisbõa. An.tonio Esequiel. Vi
cente Ferreira. Frnncisco De&idério, 

enviamcs vossencia nossas maiores fe
Jicitàf'êies. orotesto.s mais se0 ·ura soll
:lariedade qualquer momentÓ. Respei
losa!-t saudações. - Antonio Taveira . 
juiz municipal; Roque G:ildlno de M:1-
cêdo, escrivão C' tabelião; Pccin) Ht
pácio clt> Ara.újo, gual"da fiscet.l; 'Jiom-.::
dr.s Lucns de C:irvalho, cirurü.;ifl,1 C:cii-
tista. • 

Cuíté. 20 - Magistério Públicc e es
colas isoladas cidade e rnunicip'o feli
citam vossencia pela :1.titud~ decisiva 
defendendo a integridade 1a ->ai.1' '!1. 
contra intentona integralismo t:uja 
gente quiz detw·par nosso r"'gtinc> -
Respeitosos cumprimentos. - /\;Homo 
de Alencal·, rv1a11a de Lour1es, Maria. 
Odina. Juhêta Fan.seca, Maria do 
Carmo, Maximíno Santos, Mercê:-. 
S:tn!os. Elsa Almeida. Actaf Lins P. 
QuitérJa. Macêdo 

Cullé, 20 - Congratulo-me rom 
VOS3enria pela vitóri:i alcanc:ada con
tm. Inimigo;.; ordem pública que tão co
rajosamente sot,be vossenci~ P.nfren
tar com unta bravura inédita. F.m no
me êste municipio hipotéco ao govér
no de vosseucia inteira e incondicional 
solidarfedadc em qua!que!· "mergen
cia em pról de nossa querida PaLr,;J. 
Atenciosas saudações. - Joõ.o \'f't,~m
cio da Fonsêc11, prefeito. 

Casemiro Casado, J.>edro Azevêdo, Ma.- Cuité. 20 - Nós. nbalxo assinados 
nuel Rufino, Prancisco Fernandes, comerciantes residentes nesta ddacte, 
João Vieira, João .Fh·ino. Salu.s:tl110 regosijados com a coragem vos~encia. 
Gomes, Pedro Cl-ementlno e Manuel :mfrentando os inlm!gos de nossa C"ll\e-

No pn,ximo sábado, 25 do corrente, Domtngos. rida Patr.in tão bem administrada: \."Í-
o Paraíba Clube · voi fe~lt"'iar a 1,oJte Culté, 20 - Diante entrgica repul- mos hipotecar nossa inconclicior.al ,;o
de S. Joft0 c:om 1Una meimíicn ,.oirée, <;ll. golpe traidor,·~ integ1·aJJ.::,tes l'e~- lídariedade qualquer emergt}n1..:ia. -
n~ qual não será exigido traJP d(' ri- firmo f'mincnt-P cl1efc obsoluta so11cla- Respeitosas saudações. - J. V Su:1tos 
gor para que todos poss:im parti:.:ipãr rieclade E.5ta<lo NóvC'I. Cor<lia.1s sauda- & I rmão, Jovino Pei-eira. da. Costa. 
!l vl)nlade dos folguêllos ela epoca., ções. - Jeremla.s Venancio Jo;:.é Juslino Dantns, Ulisses Vin.na. & 

E··sa noit:Hla terá Jugnr na novn s{>- Cuit~, 20 .._ CoopernU'Va crédito F1llho, M. Limeira & Irmão, Samuel dn 
dP ele c:1mpo do Clube, c:ujo Yasto d:in- Agrícola municiplo Serra Cutt.é por Silva Furtado, Lui7. Tomaz de Aquino, 
dn: <"omporta ICO m()sa.') em seu re- 1:.odos seus nswcJaclo,; hipc,téca vos- Manuer Casado de .Almeida. AmnllC"I 
ctór num ambitnle de tequint,1do :--encia incondtclonal whdariednde d1- Limcirn da Costa. Antonio Ale,xnndr'"' 
gôsto. nois n iluminação (j indirHa e al'te brutal ação tntegcali.<;ta oconi- ela. S_tlva. Zacnri:-1.s Gomes de Andra.
hav·..:ndo rnn elt•g::i.nte palco para a or- da. madrugada. 11 clbte da qual ·saiu dr. Ba~ilio Magno da Fonsêca, Sebas
{Jlll'St.rn iléso paro. maior fc>llc1dacle U.O!:.SO oue- t1ào Férreha & rrmâo, Luiz Gonwgn 

Ate"• ontt'm tinham i-;iclo reservadas rido Bra-sil. Respeitosas :,audáçôe~. ~- da Costa, L Costa &. FUhos. João Fon .. 
82 m~sns Jeremins Veoonc~, <lirl!tor ic.ren t".(--. M"'<'a. Luperclo Tavaref! souso.,·· Celso 

1 Jo~~ü'i~'~rtn~-~ll~~n~rl~b~i.tl 11 fe~~;le~~U~:\ ge~~tto!ncin Se~;::ert~~tí~J~~!; 1 ~:~~D ~efi1~t~~:~~~to d;()~o~t~~ 
1 jan-l.la •ul .lcl(·al. .,:ob n- cHn•1,:!l.o do· prof. mão :is in~tltlt1teõr~ vigentes, rvttmttJo I Felinto Flot'Rfttno,---~1""'tõ- Sllvn, 
! Auct1.-.;t-0 M:il'lnliú _ '!"_Pl~n~~ç~s Br.il:iiU_ ana~quta J~~~~• Jo.~ Si.inão de Andrfide. 

Enviaram agrndecimentos ao inter~ 
veutor Argemiro de Figueirêdo. aA se
guintes pessõas : Otá\•io Marinho Trí
cuei~o: pela sua no'!le~ção para agentt> 
mumc1pal de Estahshca de Santa Ri
ta: João Floripes, pela nomeação dL' 
sua irmã para a cadeira escolar de 
Dois Irmãos; e a sra. Julla dos San los 
Lca.l, residente Pm Areia, pelo png-r1-
mento de sua subvenção. 

Durante o dia de ontem. estiverrim 
em Palâ.cio, sendo recebidas, em audi ... 
ência, pelo Cbefc d<, GovêrPo. as st'
guintcs pessôas: drs. Otacílio de Al
buquerque, .Quintino Maranhão e A
quiles Escorzeli; prefeitos Efigênio 
Barbosa, Antonio Leite Montenêgro, 
João José Marója e Francisco Correin 
de QU:eiroz; mons. Odilon Coutinho. 
srs. João Vir30lino Barbosa Leite 
João Luiz Ribeiro de Morai.'), Jullo Hu
norio de Mélo e Manuel Virir..i d~ 
Sousa. 

AUMENTADOS OS EFETI• 
VOS DA AVIAÇÃO IWILI• 

TAR FRANCtsA 
PARIS, 17 IA UNIÃO) - O g,ihi

nête acaba de tomai' diversa~ Ult"llitfo11 
visando reforçar os efetivos da :t\ ia
fio no país. 

O "Journal Officiel", publicou, on
tem, vários decretos a.wnentado o~ e
fetivos do corpo da avia.<;ã.o militar 

De acôl'do com a nova fixação do..: 
efetivos. a a,1iacáo militar conta, ago
ra, com 3. 085 Ófiriais, se\1do o corpo 
aumentado cm 7. 445 homens e o nu 
mero de praças estabele<'ido t'"m ã~.1111, 
contra 2, %0 oficiais e 52.501.1 home-ns 
antes da reforma 

PASCOA DOS 
M I LIT A R ES 

Ocorl'erá domlngo próximo. a rcnli
zacão da Pas~oa dos Militnrc-s. 

Esse acontecimento. que se- vem rcn
lizat'ldo com êxito ha. vá.rios a.!1os. t<'r{1 
a solidariedade de todas as nossas cor
pora~ões. 

Dêsde quarta-feira. vl.!rn S{" efetuan~o 
ás 19 horas, no Convento do Roi-ó.no 
conferências pelo cónego ,-/ao Couti
nho, com o compnrecirnento dr grn.n
de numero de elemen!_,o:~ milit.a.rrs 

No domingo. ás 6 horm: da m,1.11hi1 
será celebrada missa. nt~ Ir.reja Cnt1· 
dral, a<;.sist.ida pelos pa.1·ri.:-ipantes ct,,
quéla"festa católica. 

1 

!:':':1i:,t.~e h~'..~~·~:.,._ 
m:1c1a Brasil", ·1 rua Mnd<'l PJ 

nl1riro. 
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VIDA JUDICIÁRIA 
TP.IBUNAL DE APELAÇÃO DO 

ESTADO 

:.n. Sc ... ~ão orclinària, em 10 de Junho 
de 1938 

Pn·side11te - souto Ív.rolor. 
Secretá.rio - Euripedes Ttwares 
Pro,· Geral Renato Lima. 

Comparecerarn os desembargadores. 

Souto Maior Paulo Hipácio, Flo-
doardo cln Sih'eira, Severino Monte
negro, Maurício Furtado. Agripino 
Barros e o dr. Procurador Geral do 
Estaclo Renato Lima. 

O c~mo. de~embargador Jo~é Flosco
lo núo compareceu com rnusa parti
dpada 

Lidn. foi aprovada, sem obsena-
cfto. a ata da sessão anterior..: 

Distribuições: 

Ao desembargador Paulo Hipácio; 

Agra,o de petição civel n.0 43, da 
comarca ~e João Pessõa. Agravante 
Arquitricilmo Augusto de Holanda e 
sua mulher; agravado Nicóla Cosen
tino. 

Apelação cível n.0 69, do lermo de 
Araruna. comarca de Bananeiras. A
pelantes Manoel Inácio de Menezes, 
sua mulher e outro; apelados João 
Fe~·nandes de Oliveira e sua irmã Ce
cilla Soares de Oliveira. 

Apehção criminal n.0 103, da co
marca _de S. Joãl? do Cariri. Apelante 
ri Jttc;tiça Pnbhca; apelador José 
Guerra, Milton dos Santos e outros. 

~o desembargndor Flodoardo da Sil
\('ffa: 

Apelação criminal n.0 104. da comar
cn. de Jo5.o Pcssôa. Apelante o dr. 2.º 
Promotor Público; apelados Isaac Lo
pe.s Lordâo. Helí Lopes Lordáo e Ro
m1ldo Dantas de Arruda. 

• <1 de!:iembargador 
tado. 

Maurício Fur-

Apelação criminal 11.'> 105, da c•J
marca de João Pessôa Apelante o dr 
2:º Promotor _PUblico; apelado Hen
rique do N"ascunento. 

Ao desembargador José -F!o.>l'.vlo 

Apelação criminal n.º 106, do tf"r
n,o ele Sapé. da. comarca de Maman
guapc. Apelante Severino Ferreira de 
Sousa. vu~go Se_verino de Bf!lo; apela
da a Ju3t1ça Publica 

Ao desembargador 
tcncgro: 

St::-verino Mon-

Apclo,:w civel n.0 67, da c.o:n:1rca 
de Misericórdia. Apelante L11iz Vi~ 
c~nte dos Santos; apelados João L•1-
c10 dos Santos e sua mulher. 

Ao desembargador 
ros: 

Agripino Bar-

Apclo<:ão cível n,0 68. da comarca 
de Mamangu~pe. Apelante Pedro Ber
n::ircto. da Silva e ~ua mulher; apelados 
Joaqunn Evangelista de Sousa e sua 
mulhrr 

Apelac:ão criminal n.0 104. da LO

inar~n. de Pólos. Apelante .t ,Jl:sti,,~ 
Publica: apelndos Mnnoel de F;,rh1.s 
Le-ttP _c- o dr Antonio Carneiro de 
Me:,qu1ta. 

Cóta~: 

Ap('lação clvcl n. 0 37 do termo 
<.lc Araruna? da cotnarca de Bananei
ras. l\pclan Lcs An1.onio Targino da 
C~:~ta e sua mulher: apelados Anto
rllo Ramos da Silva e sua mulhel' 

Apelação civcl n.0 62. do termo de 
Espernnçn.. d~ comarcn Ci'' ,\reia. A
P?l::l.Jlt<' o dr Heleno H~n,·ic1ues ,Ja 
sµv<1 ; • p~lado o cap1Fi~1 Ban~o Olim
p10 Torre~. 

ApeJr,cão C'inl n.0 )IJ, da com,1r..:a 
ti('_ João Pe!-.Sôa. Apelantes Orris, 
Janne e Lueia Fernandes Barbosa· 
~pelado.s Azevêdo & Cia e Ferreir~ 
.i\monm & Cia 

O dr. Procurador Geral V0 b:c;,tado 
~pyesentou os respectivos ata·1·; ('!TI 
mc~a.. por nJo lhe cumprir J11c:1r. .. 

Pa.s&agen.s 

Apel3ção cnminal n.'-' 7!.J. eia co
:narca de João Pc~ôa. _Relato~· .J~·;c:11-
>~rsador Paulo H1pác10. A1Jela1~tes o 
eh. 2.0 Promotor Público e os rf'cs Se
,·~rino Pereira de Arruda. vulgc Pi· 
lao e Antonio Jo.'cé; apelado.· 0 dr. 2.º 
Promotor Público e Cidron.io M J~'•)rô 

Apelação criminal n.0 85, dl.. ".1111ar
ca de SOU.."-n. R elator desembaig:.vl'Jr 
Paulo Hipácio. Apelante ~~" iro "Be
zerro: apelada a Justiça Púbhe;;1 

O dr~embargador relato~· 1J.1-;,;o,.1 e;s 
l"f''>})Cctivos auto~ á revi:,~ l 

0

Jv f''CF10 
~scmbargndor Flodoardo da Silvci-

Apclacão cível e.L·O/icío nY 49, da 
c·o°:1al'ca de- João Pc~o.. 1desquitc 
11ntgavel, Enlrr. partes; Valfrê-do Lin~ 
Marque~ e sua nmlhPr Marifl d r. Lonr
dc~ Machado MarquD. • 

O de~embargndor Faulo .tlipúr:iu 
l~ou os autos ao 3Y revisor cl~cm
h~rgador Flodoarclo d~ SU\-etm. 

Flodoardo da Silveira. Agrnvante Al'i· 
IJOl de Gouvéia Moura; agravad) ,Jr, :•: 
Hortencio da Silva. 

O desembargador relator pas-,011 o 
autos com o relatório ao l.º r~,·i~o 
de~embarg:ador Maurício Furtario. 

Apelação criminal n.0 83, da co
:narca de Santa Rita. Relator desem
bnrgador Se~crino. Montenegro. Apr-
~~l~\~ ~e J~~1tçr~. Publica, apelado o-

Apelação criminal n.0 89. da co11la1·
ca de ,1 oão Pessôa. Relator desemb::i. r
gador Severino Montenegro. AµelantC' 

B e b é já 
t e m ,iín anilo ..• 

' 

~~wt:::r:~:o, ~1:~:::: :s~:~,ti:: ri~Hf ~~~~~ 
respectivos autos á revisão do desem- trir O organismo com EMULSÃO 

Si e uma crianca normal, loco
move-se livremente. Tem seu 
palOVTiado especial. que aos 
poucos voe operfeicooudo e 
sua alimen!acão é mais com
plexa, pois 16 masliga. Mas 
deve continuar a let no seu 
cardapio a Farinha Lactea 
Nestle. em fórma de mmgáos 
mwi espessar. 

bargador Agripino Barros l>E SCOTT .. quatro Yezes mai9: 
Agravo de petição civel 11.º 35, da facil de digerir que o oleo não 

comarca cte João Pessôa.. 1acident<' emulsilicad~. Afa sta . o p erigo 

f.\RJNIIA LACTEA 

NESTLÉ 
~~v~i\~1~ªth~ôn~~~::~~. dei~\~~~:i~~do~ das enfermidades. d a O vigor .. 
Estado da Paraíba; agravado João ~ Scott. Contem c.alcio 
José Pereira. , 1 e é isen.ta de al'9Dfll. 

O desembargador_ relator paSS0\1 OS · EMULSA-o 
~~:;,,i;.,º,'~alo/e~i~i';(fnoªº B~;ro~evisor · X ~~s,:;a · r:~~~~,~~\ ~~=~\~~.~·!~ iºp;;~~ 1 ;'.; 'Je~cl;'.'\'r';c'.,. ",t):~~ ~~;;é~s .:'r't 

Agravo de petição civel n.º 34. iaci· ·; DE SCOTT 
I 

nii:c;era\tl. Antonio lnádo dê ,'3,,nt.ana. \33~ .. 4.
0 

d~.Con. :;olidaçã-0 da,; Leis Pe-
dente no trabalho). da comarca de · rccülludo á CatlPla Púbhc.1. de-'-JtP ca- n:-u . 
João Pes~ôa. Agravante João Lom - Nã~acçeítesubstitutos. p1tal o,,..,L:,tr11cu rrc-, auto~ de apela('âo 
bardi: agravado o acidentado João Prefira o vid ro grande. Idem 11. 1 28. da comarca de João c1Hl n.º 46 ela C'omarca dt! .João Pe!>.-
Gomcs da Silva. • •••••••••••• , Pessôa. Relator de'>. µ.rebtdente do .:ió:1. em qll<' e apf'lante Bartolomeu 

O desembargadot' Severino Mon~- \ Tribunal. ImpetranlP e pncientc. o Toscano d!' Bxitu e ap~lado Vtnancio 
negro passou os aulos ao 2.º revisor ------- --- --- preso miseravrl Cicet~o A1~1011lll D,111- Tor,~ano cJr B!'itO Rdator dC'sembar-
desembargador Agripino Barros. Apelação civel n'Y 65. da coma1-cn ta~. recolhido á Cad('lU Publira cle:;)ta ",<1dor Floaoardo da d1lYciro Por una-

Apelação criminal n.º 66, da comar- dl'.' João Pessõa. Relator desembarga- capital n1mid{ldí-' dr ,·ot.os h1
1
molo~'lu-.~e a de~ 

~~rg';,"do~"..'.;~i;i~tP;·a,~i~ª~~el~;;:.m; ~~In~ a wi~\1,~~ta~~ .. ~~~J;a ";~e?ai~, 11. ;'~~· v;/a clio!~º;;%;º ct't\';~'~~ L':L,-0 / ~~~ ,, h tencia rer, 11erlds ' 
Justiça Pública; apelado Josuê Cn- Ferreira Amcwim &, Cia. Inter de1-. Flodoa1·do dn Sih'C'ira Assinfltnn ele acordãos: 
valcanti Luna, vulgo Josué Aprigio F()i com vi&ta ás partes <._ em sr- Apt>l:içúo crunimil n.'· 7;~. da conu11-

0 desembargador relator passou o\ gtúda. ao exmo. dr Procurador Gc- ca d~ João Pn;~ôa Rt'l:itor d<~s. Agri- P..:·did0 de fériJs n. 2:.' do termo 
auLos com o relatório a.o 1.º revhor mi do Estndo. pino Barros ApPlant<:' lntrdo Xavií~r r!1• f.a11tt Lnzin ctu Sabu~;í Requereu-: 
desembargador Paulo Hipácio Apelacão rnmmal 11 ° 98 d,1 corna.1- d<: Casho ap,•lttct~1 ci ,J11~t1ça Pnblicn Ll' o nPI Hu11rns Sald::nha, nomeado 

Embargos ao acordão nos autos de ca de l\'Iu.manguape Relato! desem· Iclem n 90 rh, ti 111 o de Sape da 1;,11.c_ 11,rn.1< 1onl dCJ me-mo •.euno 
agravo àe petiçã'"l cível n.º 15, da co- ba1gador Flodoa1do d:.1 S1hena Ap(- 1Lcmarcu cte !\IJmc111gu,1pP Relatai cte- lde .. Ll 23, 1.

1
0 termo at" Soledade. 

marca de Campina Grande. Embar- lante Antomo Beni1 da S11v~t L11-bô;1, --cmba1g~ao1 ,\gupmo Bu10 .\ve-,11,rq
1
F t:nte o nel Edga1d Homem df' 

gantes José Evaristo âe Araújo. Er- apelada a Justiça Pnblica lnntc a Ju<.t1ca Pubh1 t, r1pelc1clo João S1qne1rn JllV •.1um< m::il do mesino tn-
ncsto Galvão e a massa falida àn O clesembargadOJ 1elato1 deu o se- Cavaltnntt da Sllv<1 .rn 
Sociedade Lafaiete Lucena & Cia·: gumte de~p:tcho Indefuo o 1e- Idem no 91, da <:otu;..irca de Joao ~P"l:::trdO crnm 10.1 i.. 

0 

62 do termo 
embargada a Exportadora de Produ- quei1mento de ns 44 po1 Já "Star o Pe.s:wa Relatai de-emb11g:ad01 Paulo dr, Sape. ela coma1cn de 7\famanguapt 
tos Brasileil'OS S. A IPC\ttso ai razoado pelo aprlante, a', H1pac10 1 ° Apf"lante o 1eo Jo.<.:~ Pereira I ApclantP B1i;1110 Pe1nra de Limei ape-

ac?a,1Ji'.'!~b~~f;:ct'\~o Ag~tn~u!f~~~~: ;~';,, ;,'.; a~~~::gºe,~10
1
•t•~,1~~~,r~~~; ~~r;t~~1}0° ~pe!;,,;~l~1~•c'

1
~1 ,1,~ 1~~~~~; J 1"'J~e~• J'tsil~; ~l~\JJ~:;,,arca de CaJa-

passou os autos ao 3.º revisor desem-1 Gernl ·· -- . 1 de Metlt11os vuli;:.n Vna_<.1.01 ' ape_l"'d0,.5. ,uras Apl:'lan~c Fra~1c.~co .Rodngues 
bargador Paulo Hipácio. Emb?rgo:, ao acordao nos aut.os df· j <J ctr. l.' promotor públu·o .~ Joc:e Pc- 1 ~ip('lad:i. " -1,1~tic~ Púohcs. 

1 

ap!:~ã~g~fv:iº n~ºco~·~ã~a11~~n~~l~i: ~: l 3~~~oç~~s~J~·1i;~;.,~r d~es~~~'i,~
1;c;ad~~ .'º~~.ti~~~n~i\el 11. 46 d,1 com,r," <l i ha{~~;;' 'r;,e{:,;,2". '~:'::~: tibJ:-

Campma (_}~andf'. Relator desembar- S~ver~no Monte!l~gro. Embsrg:inte a \João Pe<..<...o·a. Relator {ic~emba1t1-,1d"r 1".µdack., :vi. anl;f:'1 V1r1.:.to de. França 
gad<;>r Agnpmo Barros. Embargantes P 1efe1tura , M~mc1pal, . embargado fi Flodoardo da Sih'f'ira Apelante Bar- Idem n. 7 i. do termo de Teixeira 
Louis Dreyfus & Cia. Lid.: embarga- S. A. Industrias RPtmidas F Matn- lolomru Toscftno de Brito: apelado , da com.irca de Patos Ape.Iante a Jus-
da a Fazenda do Esta.do. razzo. Yenancio To~c:1110 de Brilo, t1t;:a PulJlH'::i api:-lado Abd.a.s Ferreira. 

O dcsrmbargador relator passou os _o desembarg~dor rehd.or mandou : Foi tlesígnada a p:'["t>entt: ~C'so~o Idem r..
3 

8! da coin:u~.i ele c9.:mPi!)a 
autos com o relatório ao l.º revisor os autos com vista no requerrnte. J para o: iulgamentot respectivos Gr;,nde ~ptlantf' !\tano de S1que1ta 
desembargador P aulo Hipácio. Eml.>argos ao acordão nos auto., de 1 · , ,\.:-coverúe ap.elad.u o dr .!.º. pr.omolor 

Despachos: ~~~~aç~~~~J~el ;C~afi;. rtes~~~1~~~~~rl~~ l JUl'.;amt>lltos · i.>~~~
1
1~~\'o dC' mstruniento e·n Pl n.0 36 

Maur.1cio Furtado. Embargante _a Com- Pf'didcJ de licenç.1 , µrn:·rogaçâo, 1 ."I ri ... conrn.1-cu ~e i,lH':ricordia Agravau-

ci:~;·~v~/âapi~i~~.c~1~~it;Ít~x-~;: r.~~~:" et~b;;.~~~~ ~e F~~;1~â~~'~uii~t J ~cs~~ni~:;:~~~ ~~~~:d~:i~;'"àu R.;;;J~: ~~s~té 1;fa~
1
i1~~~1Ci

0

~cd~~~,e • agravado 
lator. desembargador José Floscolo pai. nal RequerentP João Batista da Vei- Apel.:i('an cn-el no 9. da romarca de-

Agravo de petição civel n ° 40, da O. desembargador relatol' lancou o ~··- Cabral. 3 , oLtial da secrrtaría Areia.- A13t>le.nt.e R. E -A-... U.1*t~&-
comarca de Alagôa Grande. Relator !:iegumte cle!-;p:i,cho ··Não tendo o nd- óéstc T 1·ibunrd Foi concedido O pedi- :nH:• aµE'bda a F°"cnda F;,taduaJ. 
desembargador José Floscolo. Agra- vog:ido ofC>rec1do os em?argos, n."~o ha do df' pr,;rrogarào ctr· Jkt·nc~ poi· una- _Id';'m n 3.3 tlR C<?mnrc~ dC'. João 
vante João Honorato de Sousa. por desi<,tencia ~lguma a Julgar. Agurir- ni.midad<· de: ,oto5 lltl. fo:nw cti\ lei Pt'>!-ooa Apt:_•I:..ntc S"g1sun.:r!dO Guedes 
seu assistênte judiciário; agravado o ~e-.se_, o deC't,rso do prazl? do al!-).diclo ,~chanelcH;e imprd.ido O exmo desc·n'- ~.~r·'.'1,ra. J~m.or_: apcl~do Gc,cloaedo de 
dr. C~rador de O_rf~os . 1e~u~. o, e pas.:ando e1~1 ~ulgado .. º a- bargador Paulo Hip.:ici, I. ~-~.1d,1. H_:nnque~. . 

co~f;t~c"aº ~! )~~~aop ~;;i!. 11 ;:c{à~n~~ coipªe~~ç~~mgi\~is"n.~ ~i~11
J~en;~in~rca co;,~~~.~~o d~e J~~~e~~~~:ó'/n·k!~;.JL~· d~: J rip~i:~ã~g~iv~

0 
;.~~~a~la

11

~~1!~rtg; ~: 
no tr~balho,. Relator desembargador"' de B~1;a11e1ras. . Apelante_ Francisco $emlxir~<lclot prC'~identc ,1 0 Trib:.m.a1 1 .'oJ.o. Pr'-.5on. Emo_::i.rg<i.nte a Prf'fenurR 
Severmo Montenegro. Agravante O dr Poi:n11~ho d_e ~:~1t.a~ Pcssori. por seu rmpetrante t' paciente. 0 prt>so mise- ·"1:un1c1ral {mba ?,",,dos L Co-.ra & 
Curador de acidentes: agravada d. a5SIHente_ Jlldiciano. ~pelada d. 1\1:a· rnvel. Joio Nobreg,l dt· Almeida reco- Cu: 
M~1:ia ~ugusta Paiva, conhecida por ria Eulalia d~ Cru~ L!m~.- . . Ih ido ;\ CadL·la Públic~t destR eflpital 1 :O:mba. gos ª? .:.-i-c(.lt:clão no\ autos . dr 
/ma Paiva O desemba1gado1 _Mam1c1~ .Flntndo Negou·se O luthf'a.~-cjrpi1s por mwni- l;,,~raro d"' llC't1çao c1vf"l n.J _3, da co-

Agravo de petição civel n.º 42. da apresentou 03 autos em _me~a e o midade de • otc'i ' Jlt:zirca de· Santa Rita Emba:ganre....; 
comarcn de João _Pessôa. Relator de- exmo. desen1:l~a!:"gador Presidente man- lcte,n n.º 26 . cl:l. coi.,:irca df! Jo.1o Antonio Chaga.., Goncbm r mUlher; 
sembnrgador Agnpino Barros. Agrn- dou-os á rcn~ao do exmo desembar- Pes.~foi Rt-lntúr di:s. presidente do I rmbAr~ados Raul Danta.s Pinhe1ro _e 
vante o ~stad_o da P 3:raíba; agravndo gndor José Floscolo Trih\ln:11 ImpC'trante"- 0 bel Plínio Le- mnlher. J!ôn1m a~1;,,ne.do.s 0s r~specn ... 
o opcrán:.o Jo_ao da 

0
Sdva mos. l" o ~dv pro\'i<:ionRdo Ucoclccio \'OS acordaos 

Ap~laçao c1vel n. 66, da comarc~ Pareceres Cipna110 :Uanicoba. mu ü1vo1· dos ~a- --------------
de Patos. P..elator des~mbargador Jos,._• <'lente.". Antonio Ff'Jlµ1· Va.-::, Eneas 
Floscolo. Apela~te J~a~ Allpio Leite: Agravo de petição em proces:;o cn- Suri.ssUIHL e ourros Por unanimiàack f l l XI H D f no 6 u f IH ff 
apelados Severmo V1e1ra dos Santos mhrnl n.º l. da comarca de S. João de· •,o,o ... não ~:e tomou conhecimento 
e s~~ mulher. . . . do Cariri. Aaravante O dr Juiz de> do pedido quanto a Anrunio Felipe Vaz 

Foi am os res~ectivos auto.s com vis- Direito em comissão e negou-se ~ ordem cte habea.~-corpus i P O D E R O S O 
la ao exmo. d1. Procurado1 Geral do Agravo de pet,ição crimirnll e.r-o/icw :requerida a favor dos demaü; pacien-
Estado. 11.0 43, da comarca de A Grande te,. ANTI -SYPHILITIC8 

caA~~la~ã.o ~~n~~~t~~~096 ,A~~l~~1;!t< rctun n·-' 27. da con,arcn di· João ANTI-RHEUMAT, ICO 
Pes!--ÓA Relarot des. presidenl.? do 

Justiça Publica; flpelado Dioni~io Fer- Tribunal. Impetrn.nte e pariente, o I ANTI ES"ROPHULOSO 
rei1Je1~e i~!or~~~- da comarca de C pn•so mHertivei. Ant..onio Ináuo de - - G• RO& N D E - • 
Grande Apelante Joáo de Arnújo. por San~ana .. reC'olbí~o t. . Cadein Pública _ 
seu assistente jud1clario: apelado o dr dest,1 coptlal Po, u11a,mmdode de·~- 1 D1N1ur~1·1vo do ~~none 
2.º promotor público. . ;i~. nn) sP rnnhcceu do l1í!bP<r.s-co, - 1 lip 9 U Ue g 

Idem n.º 99. da c~mA~C:l de c .. 1 lrlt'lll n ° :.:d, eh coma.rcA. df' ,Tof10 ~~~~~~~~~~~~~ 
G_ra~de_. Apelante ºz di r 2·. promotoi Pt-:=~6:i R('}o,ror rle'> µresidenle do FIQCE RICO~ a LO'.rl:RI \ rEDF
~~blico, apelado Lm · Ca neiro de Oli· Tr:bunal. Jmp .. ,trnnte t na!';tcnte. o R.J\L orenc:e oportuniifad<' e-m Z'? df' 

CONVENÇA•SE por s i 
p roprio, Use Gillette Azul 

uma vez e verá como é fa• 
cil fazer uma barba perfeita; 
com a melhor das laminas 1 

'c~:bargos ao o.cordão 110'.1 auto~ de i~~~"~e~~it~~i~\"~~1 i~â~fn ~~·g;1?i~ ~~~.~ junho, c·om a C'Xb-."tJ.ç-.ão de São Jc,ào 
apelação cível n.0 11. da coma:·ca de Cftpil.'ll Por 1m,1nim1dadP. conn~rt~n
Campina Grande .. Embargantes Ame· ..:e O ,iulgam~nto em diliç:-eucia 2.000 :000$000 
l'ico Porto. Antonto Lourenco P ort~ e .\~ra ·o df' petição t"hminal e, -01,c c1 

â~t~;~új~m:a~t~~~~ .. ManuPl. Ferrnm1 l~i;:(;?;.i:,t ri~~~·~~.d~lt·d:t:~~~~~ ~~;. e mai, 4 wn preru ir.~ m,,nore3 

ap?es~~ooiº~t'~~~~i· e~~r%e~~ c!~~a~~ ~\1;;;;:.~~~i~;0d~g~~;\.~otoj, JH'got:-s pro--<====;;=-= -==-;~~;;=-=-=-=~--~,,...-
rc~pectivos pll.l'eceres :\pl·lucáo .-riminnl n •· 78. tla c0mar-

cs de- Jcào Pt·s~ôa. Relator des ·A:;ri
pino Ba1-ros. Apch'.nt.P Inócio Xavkl' 
(;(' C:.1'-lTO; Q}JCLda a .. TustiC"ll Publir'~ ! 

De~ignação de d)a · 
DR, JóSA MAGALHAES 

(:'t í cdic-o <'St>1•ciafüta1 

P edido de licença 11.º 7, da comarca. Por u11:1nilnida<le c.lc ,:otos. deu-.:.r pro-

1 ~~s~rtt:~~~~-R~~~:~:nfecsjof~e~~f~f; \~111C'l1t(}. !'m .p=irt.f'. n apelA.d10. parn Trata111ento 1necJ1co e ope!''itôrio 
da Veiga Cabral, 3.º oficial da Secreta- ~~~lllff O p,·nn impo ... tu ::to reo •~J)c,. das cJ.OC'nca~ dos ollio~ oitVlciO'i 
ríe dêste Triburial Idl'm n lJO. do tt•nno cte 8oµl'. da nariz .,. ~o.r~ant 

P ct.ição de llabca~-corpu~· n.º :>.5. dl( t_omarc:1 ele -:i.1::unanguopc Refator 
comarca de J oão P e.swa. Relator des a_es A~rJpíno Barros. Apelante n Jus- TRATA:\1ENTO RACIOKAL DOS 
presiden te do T1ibunal. Impetrante e hcn Púl>:ica • ,1pelado João cavnlcanh RESFilIADOS REPETTDCS 
paciente, o preso 1msera\.·el, João No- da $Uni Por unanimidade de votos, 
t~e:irc:ea~:1e~~pait~f~olhido á Cadeia ne:-gout,f:' _provJmcnl-0 á apelação (;ousuJtorio: RU1.t. Uuque d<' C':u.ia~. 

Ape açao criminal n.0 91. da comar- 501 . _ De :~ .;.~ :í 

Pe~Ô: ~ :l:t~r d~e~om~~:id~~t~º~~ e:,: de João Pes:~ôa. Relator des. Paulo 
T r ibunal. Jmpetrante o bel. P lirrio ~\i~ciftm~~o~P1\ªn;;el~i;~~o /º~~ Pt: Rc,1oeuru:.· Rl.~A VI~C.:ONOE D~ 
Lemos e o adv. p rovjS1011ado D eoclecto promotor. 3.º Apelante O léo Moactr PELOTAS, ~4.::! 

JOAO l'l é~ sO 1 -
A:;ravo de petição cl\·cl (acideutc 

~~ .~rat:1~~· ~l;J;~;l d~, .~~~~a;t:irl~: ! 

Clprtano Mrmi~oba. cm favor do,; pa- de :Medeiros. rulgo "V:oa~or 1' • apelo.dos 
cientes, Ant.onio Felipe Vaz, Enéas o _dr. 1.0 promotor publico e Jo!:i: Pe-1 
St1 a.<t"w10 e outros Hn·a '\lo ·eno N 

} lclrm n · ;!7 de i.:oni-.~n:a clf· .Jo~a :io rf'c{n"~ do ·pro~~f~t~~~\1tS,
1~~~·!1;~1

1i~ 
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MAIS UMA m O PlAlA APRtStNHRA UM fllMt DA fAVORIH DO MUNOO 1 Flaza 

~ 

1 'JOAN CRAWFORD 

li Úlf a Conquisto 
O 111elhor som ! A melhor sala I Os melhores 

filmes - FONE 1 Ofi7 

HuJt' ! ás 7 e meia horas grandiosa sessão dJS 
1lo,:11s urn filme excepcional da Cin~ Alian<;a 

A VALSA DO ADEUS ... 
Hoherj 11011! ,::;omt'r;, •· \1 illinm Po\\ ell. ~, ~.HUI vestida por ,ldr•hrn 
e num:i das sua~ rnelhuffS i11terpretaçoes I Po\\·ell o i\rtista inrnnfundivt'l pela 
clegamia r prlos lilmes grandiosos que 110s tem cladu ! 11 011f ,::;o uu•r., o C11111e
ui,1nle 1rresi~tivt.:I, finu ~ubt1I Mais um urro s Iene ,uu l ,f( ,a.0 da Mr'TRO 

lt-'ISODIO ROMANTICO E AMOíWSO DA 
VIDA DE UM GRANDE MU'ilCO 

Prtc;ns : Stnhoras e sentJoritas ROO rtis, c:.tVa
lJ 1e1ros 2~200, rri:in~as t' est11d,111tt~ 1 tliOU. Durn1ngu em três sessües exdusiva111ente nu 1•1, IZA .. 

<JllAfffA I l:.IRA 

StTCESSO! O MENINO E O ELEFANTE ! 
l!M rlLMt Rl:AL17AD0 

l'f. LA 

l l 'l 'E D Aft'l'IST~ 

l\ 1 AT l 1 r l~ E 1- 1 OJ l~ NO p• I ...,.1 Z .~ 

./\'S (_J l TAT' H.0 11 OH.AS S_ Eosa 
MERLE OBERON, JOEL MC GREA E 

MIRIAM HOPINGS 
Hoje ás 7,1 /2 horas-Preços 1$100 e $800 

1 

O FAVORITO DA RAINHA INF MIA! 
PREÇO UNICO - - 800 REIS UM FILME DA CINE-ALIANÇA 

Don1ingo 2ô, HDAQUI A CE~l ANOS !,, o fil111c fantastico 
• ·}• ~ t,. ,., ' "'i ~., ' ' ' ) ,., • ''1,.._ .... il . ' ' ,. ~ . - -
CINE--REPUBLI CA AMANHA: 

COR AÇ ÕE S Dó CES ., .. 
HOJE - Duas ses:sóes ãs 6,15 e 8,15 da noite - HOJE 

PAUL ROBESON, o famoso barítono negro. o grande interprete de BOZAMBO 
A SEGUIR: 

CADtTE S novamente no filme da UNITED DO AR 
IMPERADOR JONES NOVA AU ROR A 

COMPLEMENTO - Ul\l NACIONAL (D. F B.) 

PREÇOS: - 1$100 e 600 réis . 

SECÇÃO LIVR E/ 
• , ~· \" ,, '- ' ''l • • ,. . ~ ' 

IJR, VITORIANO REGUEIRA PINTO DE SOUSA 

ty 
1.' aniversário 

Carlo::-. Bélo F'ilho e familia convidam Rern; parente~ P amigos 
para assistirem á mis.sa que mai1dam rezar pelo descanço eterno da 
alma de seu inl'squeti\t'I so1n-o, pae e avô, DJL YlTOHIANO RE
CUElllA Pl~TO IJE SOl:SA, segunda-feira. 20 do corrente, ás 7 
hora~. na ~!atriz de '\. ~enhora de Lourdes, nésta cidade. Antecip~
rtamente agradect!m a todo~ que comparel'erem a êiüe áto de religiào 
,, l'aridade. 

DIRETORIA GERAL DE SAúDE PÚBLICA 
lnspetoría de Generos Alimenticios e P. Sanitaria 

das Habitações 
AVISO 

A lnsprloría fie Ceneros Alimenlicio~ e Policia Sani
hdn d:,, llalJJtaçõe,;, e1H·:1n.•re aos r<'qucrcnl<'s, qur dri'i.:nam ficar 
t'1i.:f]UP<'idas nesta Hrp:nli~;1o suas prli~·ôrs dirigidas ú Pn·kilura, 
parn virem prOltll'at' os referidos do,·uml·nlos, que de ha 1nu ilo 
rt·1·1~h,~rem os resprtlhos dC'spnchos. 

DIRETORIA GERAL DE SAúDE POBLICA 
lnspetoría da Alimentação e Policia Sanitaria 

r\ \'l so 
Firam ron,·id:uht, a l'fHll})~H'N'rr n rst:-i rnc.prlorfa, l,1d;1" 

• n'i }H"~t.t1:1'io que lid:uu cc1111 g<·nrro~ alinwnlirins, n lim <ll• s,• m1111i• 

1 <·m eh!-. r;irlt'il'~I~ dt• s:iú1k ~oh pcnn cl<· 11n1lL1 <' til':tl't'lll i111pos1,i
l11l1ta1L.,., Ju ex<·lTi<·io dt4 \ll~l"i ptoJ'i!\StH'.S. 

·- A CASA DE ROTH SCH ILD 

AVISO 
Retirada de mercadorias 

(DEC'ltE'l'O N." 19.7H, de 18-3-31) 

Setent."l e séte engradados de louças 
~anitárias, embarcados no porto de 
Samos por L. Figueirêdo & Cia., sob 
conhecimento n.0 8, emitido para o s f. 
'·Taquí" e baldeado para "Herval,. 
VGM. 50-I V Entrado em Cabedêlo no 
dia 29 de maio do corrente ano. 

Pelo pre.sente avisamos ao comercio 
e a quem interessar possa, que os srs 
Cunha & Di Lascio sOlicitaram a en
trega dos referidos volumes mediante 
recibo, alegando extravio do conheci
mento original 

A entrega será feita dentro do pra
zo de cinco dias, a contar désta data 
se nenhuma reclamação ou oposição 
apa1·ecer. 

Qualquer reclamação deverá ser di
rigida por escrílo aos '!lgentes da Com
panhia, estabelecidos á r;11 Br.râo da 
Passagem, n.0 13. 

João Pe~sôn, 16 de junho de 1938. 

ECONOMISE O SEU DINHEIRO 
O ARMAZEM MIRANDA A' AVENIDA BEAUREPAIRE ROHAN 

(JUNTO AO MERCADO MONTENEGRO), ACABA DE RESOLVER A 
QUESTAO DE CAMISA DE JERSEY DE SEDA, NESTA CIDADE. 

TENDO RECEBIDO DO SUL DO PA!S CERCA DE 2.500 CA
MISAS EM SORTIMENTO LANÇOU NO MERCADO ESTE ARTIGO 
A COMEÇAR DE 11$000. 

VISITEM O ARMAZEM MIRANDA E COMPREM UMA FINA 
CAMISA DE JERSEY DE Si,;DA POR 11$000. 

GRANDE RF.DUÇAO DE PltF.!'OS PARA REVENDEDORES 

PENSAO S, JOSE' 
Aviso aos meus distintos fregueses 

que acabei de Instalar a ".Pe~c;tlo S. 
José" sita á rua Maciel Pmhel"O, r." 
748, fÓrnec(),11do comida, dormida., rou
pa lavada e engomada, por preços co
modos. 

João Pessôa, 2 de Junho de 1938. 
J osefa. Bastos da Cruz. 

CENTRO PROLETARIO "Al. 
BERTO DE BRITO" 

Convocação de Assembléa 
Geral 

CONVITE 

P. p Cia Carbonífera Rio Grnndense.

1 

A ROSA BRANCA 
Lisbõa & Cia. 

Convida seus freguezes em atrazo 
para saldarem suas contas até o dta 

De ordem do sr. presidente do Con
sêlho Deliberativo. sr. Oscar Pl'reirn de 
SouEa, são convidado.o;; todos os socios 
pertencentes no quadro efetivo e que 
se encontrem no gôso ele seus direitos, 
no sentido de comparecerem á séde so
cial, á avenida Carneiro da Cunlm, n.º 
iJS CTorrelandia l, no próximo domingo 
ás 19 horas, a fim de ser procecUdo. n. 
eleição para a formação dos novo~ 
Consélhos que têm de regêr os d<!Stl
nos sociaL'i clé:,la agrenúação 

Aliança Proletaria Benefi• : ,ã~º ~ºi!:~~;,,,Pª~~.~~.i':;:::~te d~':; 
cente "Elisio de Sousa" este Joma1. 

CONVITE 

De ordPm do presidente da. dlreto
ría desta associação, convido a todos 
o::. ~octos quites para .a sessão de As
sembléia Geral extraordtnârJa que te
rá lagar no próximo dominr;o 09) 
em sua sédP á avenida B<·njamin 
Constant, n.0 117, afim de ser opro
vartn a rrformn dos Estatutos 

.Joiio Pf'.%ôa, 14 de Junho de 1938, 
Euclide, Carvalho, 1,0 acc1elArlo. 

---------- ---
CABELOS BRANCOS 

Evttam-se e desaparecem com 
"LOÇAO JUVENIL " 

osacia como loção, não t ttntura. 
Depostto: Parma.ela MINERVA 

Rua da Rtpubl1ca - JoCLo Pes.sõa 
D ROGARIA PASTEUR 

Rua Mnclel P inheiro n.0 618 e .. Mo,1a 
l nfantU" . 

Preço; - lf<JW . 

João Pessõa, 16 de junho de 1938, 

.José Honorato da Sih ·a, 1.0 secretário 

SAO JOAO - G rande exlrntiio d& 
L01'ERIA FEDERAL 

2.000 :000$000 
350$000 o blll1tl• - t . 121 premi,,. 



-

HOJE NO REX - Na "Matinée" Colegial" 
EM HOMENAGEM A'S DISTINTAS COLEGIAIS E 

NORMALISTA$ DA CIDADE ! 

LIBERTA-TE MULlIER! 
ESTRELANDO 

KATHERINE HEP BURN 
Proprio para todas as idades ( C . C . C .) 

Preço: - S500 

A lr:-JH(J - ~aluulo, 18 de junho dt• l!l~S --

R • E • X 
O CINEMA DE TODA A CIDADE CDIQUJ: 

HOJE - Solr<!e ãs 7,30 

Aprescntação do filme que despertou a aWnção de 
todos os "fans" ! 

MARIA HELENA - FL"ôR DE FôGO ! 

Com Carmen Guerrero - Martinez Casado 
Complemento: - CASADA, El\(FJ:\-( - desenho . 

Este filme é proprlo para todas as idades . 

Na praxima C8'11arta-feira, 22, no REX, na 1 
"Seisão das Moças"! 

UMA JOVEM QUE l'OGE DE UM CASAMENTO .. E UM 

HOMEM QUE FO!GE DE TODAS AS M ULHERES 1 

O HOMEM QUE EU QUERO ! 
-com -

DoriS Nola11 - Michael Whalen 

Uma comedia rtomantica irresistivel da 
NOVA' UNIVERSAL 

QUEM BEM AMA CASTIGA LORETTA YOUNG - T YR~ ONE POWER 
DON AMECH \E 

20 TH CENTURY FOX - DIA 29 - "REX" A COMEDIA ROMANTICA DA TEMPORADA ! 

Aguardem a volta do filme que conquistou 
- - a cidade! 

TRts PEQUENAS DO BARULHO 
DE ANA DURBIN 

Nova Universal - Dia 3 no FELIPÉA 

FEL IP É A 
TIOJF. - Duas sessões ás 6,30 e 8,15 bora.1 

S ESSAO DAS MOÇAS 

A 20 th Century Fox apresenta 
.JANE WITHERS - em 

P IM ENTINHA.,, 
Uma suner comedia que r,rovocarã as mais estrondosas 

gargalhadas ! . . - Complementos 
Este filme é proprio para todas as idades (C. C' . C ) 

A MA N H Ã - N O "F E LI PÉ A " 
Um filmt" inesqueC'iVf'I ! A surprêsa das bélas canções, a 

l'l"ªtª t"xpontanea das cênas comicas, o sr-u delicado romance 

de amôr, fazem deste filme uma da.s mr-lhore.s pt·oduções 

da atual temporada! 

CANTA-ME OS TEUS AMôRES 
JAMES MELTON - PATRICIA ELLIS 

HUGH HEBERT 

UMA COMEDIA FASCINANTE DA WARNER FIRST . 

SEGUNDA-FEIRA NA SESSÃO DAS ll!OÇAS DO 

JAGlYARIBE 
UM DIA flll HOLLYWOOD 

24 HORAS NUM MlJíNDO DE ILUSôES ! 

JAGU ARIB E 
HOJE - Uma sessão ~is 7,15 hora'.') - HOJE 

A "Pat·amount" apree,enta Fredric March 
- eni-

0 MEDICO E O MONSTRO 
-COIJl-

Myriam Hopkins - Rose Hobart 
COMPLEMENTOS 

E!;te filme é improprio pal'a mentires até 18 anos (C . C . C . ) 

1 
-

CINE s. PEDRO 1 UM SUCESSO! 
1 

M -- E T R o p o L E 
A CASA DOS GRANDES ROMANCES DA TELA A "Esto.ção Chique" avisa a sua O CINEMA MAIS AREJADO DA CAPITAL 

distinta tregue1.Ja que o f>eU 

HOJE - Soirte ás 7,15 horas - HOJE "stock" de nores e de chapéus Soirée ás 7 ,30 
de senhoras e crianças tcrà um 

NA TtLI\ '. - O drama· que é um tremend? libélo contra a pena ele mor te! abatimento de 10% e 20~;. durante 
A operêta mustcal feita para encantar oSI nos~os olhos ! 1 r 30 dias , a começar de hoje Ricos 

~IARSHA HUNT - ROBERT CUMl\rINGS - em Material nóvo! Confecção nova.! bailados! Ceuanos romanticas! Romance ffi l?-igo e alegre ! Visões de 
Modelos os mais modernos e bo· - - rn.ra beléza ! ---o DÊDO ACUSADOR nitos ! 

RUB Y KEELER - a bailar ina mimosa e I ~.EF. DIXON - o novfl 
ESTAÇÃO CIIIQITE prh tcipe do sapatpado - em 

Juntamente- a. 3.ll !:iérie de 

AMORES DE OPERETA o CAVALEIRO FANTASMA - Rua da República, '120 -

com BUCK JONES 
Vende-se ou aluga-se Um cartaz fascinante da W ARNER FIRST 

UNIVERSAL - COMPLEMENTOS 
Por 180$000 mensais a ótima casa - da Avenida Epttaclo Pessoa, M4, Em homenagem ás d is tintas st-uhorinhas foca.remos na proxima 

PREÇOS: - ISOOO e 600 réi> perto do. Uzlna dP Lw.. com bons ~f'g unda•feira - "Sessão das :\1o('as" _ a ma.gn da. rxprt>!.!,,.iO KA .. 

AMANHA KATHERINE HEPBURN em LIBERTA-TE ~IULIIER ! 
quartos e espaçosas salas, visitas, cos• THERINE HEPBURN - HERBERT MAIRSHAL em 

- turas e descanço; oitão livre em LIBERTA. TE MULHER! 
2 . • lí'ffn "Sessão Gigante" - A DITADORA DA IMPRENSA grande quln\ál e Jardim na frente, l 

Preço gtrnl · - 600 rtis toda murada. A tratar na Rua Ma- Qulnta- l • ira. - Edmundo 1.ow, <'m A. l>ITADOl i°A D A l i\l PIIF.NSA 
ctet P inheiro n.0 303. - ·- _ 
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----- ------ -----------
N~Y.EG ~ ,-, Ão 

~ E COMERCIO 
- - --- -

LLOYD ll if ,;f S 1 1-i E l R O 
---- -- --- -- - ----

l g en h 

1 

r 
H~ATRIMONIO NAVIONAl.,} 

PAR'.,\ O NORT• 
llt-ll:111 

"MANAOS" 
f('tl'C-ll!"ttol 

P:~p!'"r~r!n no 1)1;1 .!'·I rh• J11nlln 111r;i no mt> ~ 
mr, 1IIR 1~ra Nal:11, l'u1tall'Z:1 , .l'ulin i.: S 1,u1;i; 

a Belt'l111 , 

o "J.e>rn~ n1t'\:--11Jc1::o• r· , .•• , r.w 11 
1/'rçc, 11n rnrr,ro,m; PUr11.1c.\ ~. u>: TNn; 
,..tSSE í,e\CION/11,. 

Praça Antenôr NavRrro n." 31 (T rrreo) F onc 1-4-4-3 

PAB 'A: O BUL .. 
Linha 1\Ja11áos - Eiwnos _\ li l'" 

ºCAMPOS SALES" 
(ln ;zo:{ too~. d .. dc~hwamculol 

1 pn~i:i!' WJ d1;1 21 Uc J1111llu. s:nré. Do 
,nr nir, tlltl uarn HrdfP, .l\fo• t·lo, naJ,1 Riu ilo • o 1.nrt)F<: Rn \PII r:rno i; DA NAÇAO 
Tp!1f•lrn, S;u1tn1, PJrftn:-ti;ua . A111tmlaJ, ~. P/\H ~ ~EHVlH A N '\<;AO 

.r·1011,.;t tiJ. l\Ivnh.:Vlt.if'u e .üucuo'J AH r , 

4TI,- ·t; ~II . AVIr•:.11111 AIJ 15!1"\ 
FA.8SJ\f1Ji.:1R08 QUP. P0"1FNTF. r,110F.H.1t11 

\ 

ADOflw.n 1ti r,.ssAdF.Ns 11pm,;nnn Aimt • 
O A'l'l!JJTA..IJO DI': VAClfüV,:AO. . . ' 

: ~ 1\ceeit~,ru~; • ., ... ; ~; c;idad•• ;uwidu •ela Rid11 -V;ç-ãt Mmttira ~.;-tran1bord-; f!M Ãnrr11 dH Rei•-

-~-GO~;iNNII . c~~~~N~FERA ~10~~11A~DENsi - - LLO YD NA Cf O NA.L 
--,-----

,, ltuh~ regular ,1,. vapore• "'Dtr" (ab,dilo 

~ ' "'' l t Forto Alur• ., ~ t.<;Atwu .. ;m s HAl 'IJ)IJti 

f ' \r. G • , .n ;o •· nn,, ; , ·• - , .. p,,.,pfl11 '111 11;111. 11rur., r111 m1:,e:1) 

porto 1111 )Jréhitllfl w; ... W U CHI .UtlJU J'Jl~/\(.d /\J11.1 .• í1 JH'lf'~"~l'ltl tl('Jll(•}B 

·inn• µ,11:.1 J\l:11$11 

( 'i\ J<GJ l.lf{\f) "( ' '' \~" Erp1-r;1(1u ~·• • noi-11"', <1n1.:1n filC';;:-ir 
etn JllK'·º porlo 110 Jll"I.JXl/1\0 dtt• IH 1, 1;;111~111'1\11 '" •'(';1'il;1·" r\111, u rn cr~. 

~,ute tlr111or.,. sirna p;1rn Hl'l'lk, M1t1.'10, l\111, d:10111:, Jt11J un111dc, relo 
tas E: l'ur lo J\lt&1c. 

( ' \Rf~U• HtO ª'O IJl;\<J)\ " '•·l-'"rHrlo (11• «;1.11 w·,·1r1 º"'1,ir "''1 
nfJfuiO uorlt• ,y:, u1n i1110 rlJê' ll <J 1 11 ~llP1t<1 íJ IJ11tl•" /\JJU.s, a 1H·cc·si1}e 
dPUlUlfj, E~tr.:t LJ·•ta N--*l,!I L'l'~P. J't1l()J;i r t\11 !'~ IH .... nc~ 

--: AtPDlt'8 - LISBOA i & ('IA. 

Rua Harifo da 1'111,~o,:eut o.º 1 :; - 'l'l' ll'foue n ° 2311 

,f;, =====- ---- -

L 

JAIME FERNANDES BARBOSA 
. A J> V O (; í\ n O 

i. CIVEI.-COJ\1"f:RCI0 

. '\ UGISI.AÇ/\0 DO TRAMUU) 
rFWf:tll(1Jno Pí/J\<;A r•f l)H() Al-H,flí'(). ·n 

RU;f,IIJFN(,.;lti, ; /\\J..;Nfln\ (11-_,_~ ~HAI, ti:;nH.ro, 231 

João I~ e H s 11 a 

! 

..,. - -==--=. ====~ 

·-DR. :.~.~A~~-.. ~·~!~ ... ~ti~f AIS1 
1<..;.,pe~i,1 li ,ia c111 doP11 ,·~1;; 1wno a:. l' lllPHhÜa 
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