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ANO XLVI .JO,\O l'ESSôA - Quinta-feira. l !I de maio de J nx :-ll'\I Eito 110 

O E~l:1do ~ou, é um~ ol>ra J.lú· 
líticu purc.,mcntl' lJn1silc1ra ~iw 
foi um rarlido ql~e o fu11duu. 
.É)c surgiu nall1ralmtntc da.- 1w:--

!-'.:1'.'- tra<licl11•~. :-:.,·m J1P11l1nma m:i
C'UJ;1 t.lf-' s~darismo. ele \'iolêntia, 
Ue <:omprcssüu ú libcrdud~. O E,
tadu é forte 110 se.ltido da dbci
pJina e da nrc.lem. ~i.to t: um re,,ri
me de fnrça. Nflo é a ditu.clura dt> 
um pa:-tido, ~porque· Clc e~tú ati
ma dos. partido."' qt1c Jtsaparec.·t:
ram. O Estado F'ortl' é o Bra:-til 
11110 (' indl\'i:·-d\·c.·I. (;etúliP \'ar
-"'a;,:;, maior intcrprd..: e.> :-.u:1n·m·, 
exL•t:.utor da \ lllllade coktiva, t~ 

porLnntc, 11 Chefe ;':ac111nal. A sua 
C:hcfíu. 11,-10 foi improYisada por 
iUeologiu.s faccis i- falsa:-1, impor
tadas de clim:.ts s~d,tis dif1,-.,rentc-,:-- sHciro está incluido ent.l'e os consll·u-
do:-! no~so . ...:. ~UJ').du <lc dPnlro Ua tores da nova ordem social do Bl'a
nlma gem.•ro.:-a tl<1 PôYO ltUc não sll pelas suas altas qualidades de mi
Cés:--a c.lc pn•stigià-la em con:-.a- litar disciplinado e dedicado aos ale
grndon.1.:-:. c.lemon:-.trat·i-)e...; de in~ vantados interêsses da Patria 
transigenlt> apoio e :,1.c.1Ji<lariedacl..!. Na pasta da Guerra, o general Eu
demonstraçõc.~ e~ta:-- que. a])ÓH \ rico Outra vem prt"stan<lo ao r<'girue 
traiçoeint l' uefaJJda iin·e.sticla ili- os mais ,·alioso<, sen1iros. numa obra 
tcgrali~la da madnigac.la de 11 c.J,, de mérito de que é objéto l.L"i nos.."ia)'> 

l\IÚiCJ, Yalcm pc.•la dtúri,, mais ir- for<:-as armadas de terr.t 
r~torquiYcl do no\·o rcg-im<.:. tujo~ Nos ulti.wos acontecimento)/ o<·orri
principio~ .ia se enraizaram a dos 11a Capital Federal, por ocasfã.o 
í11ndo lllJ torarúo Ue todo,..: ot- Urn· dn lf'lvantc integralista, da madrugada 
;".liJeiro:--. que 0 ~ cornpr"~endcrn lH:.!'- de 11 do conente, s. cxcia como nn1 

feitamente porque representam a bravo e lealdoso soldado. destarou-o;c 
olJjctin.1.çito de ,·c:lho:-1 anseios d(' na repressão áqueles atentados ao 
unta nacionalidade que (..JUer Re regime e á pessôa do Chcfl' Na.eiunal. 
projetar e i-;Q- ,·(·1· realmente re:-1- trndo pr,1.;oalm<'nte diri,i:-ido ,1 .. pt·o,i• 
vcihuli1 1 'Jmr, lwrn nwrr•t·en1 ·t~ , \Cond1w w• 8 p,.. 1 

A REFóRMA DA LEI DE SEGURANÇA NACIONAL ASSINADA, 
ONTEM, PELO PRESIDENTE DA REPúBLICA, ESTABELECEU 
A EXECUÇÃO DA PENA DE MORTE POR FUZILAMENTO, SE
Ri~º~~tritA LEI DE SEGURAN- CREJ AMENJE, EM PRISÃO DO ESTADO 

RIO, 18 , A UNIA01 O pre~idente 
Get.ulio Varga.<, ~s:::il)ull, em data de 
hoje, um de-créto relormando a Lei de 
Seg-unmc_a Na.cional. ele 1936 

A'S · inova(;Õt..'. ·. inll'oduzid.ts resultam 
d:1 fusüo de artigos dn anti~a Lei de 
~f'!,;Ur::i n\a. ~encto crio.dos \'a rios outros 
dispo!--ilivos QUt' prr\ em nova~ e!--pecics 

O resultado do exame da comissão de oericia policial no 
Palacio Guanabara, revelou a premeditação do assassí
nio do Chefe Nacional, em seu g~binête de trabalho - A 
adaptação das instalações oresidiárias de Fernando de 

ele ('1"1,nC~ contra :1 N.w:io 
o a:o cto presidente Getulio vargas Noronha para receber os condenados pelo Tribunal de 

pre~cl'e\·e a pcm1 ele morte para os • 
réu, de atrnt,ulo, contra a ,e_gu,ancc Segurança - 599 extremistas verdes fôram remetidos 
do E:,taclo, te_nu:tti\'a de ntbnussao do / • • · ,, 

1 território naci_onat on p,,rtc dOe a E,- para a Colonia Airricola de "Dois Rios - Prosseguem 
1 tado e,u·fl.ng:eao, ~Ub\·cr.~.ao da ordt•m • • _ • • • ,.. • 
pollüco-social. in,urrriçf,o armada e as mvest1gaçoes pohc1a1s em torno dos aconteci-
~~~~~~~· :~~n~~r~t~:i~t c~~~e1~ct~c~r~\?ti~~ mentos da tnadrugada de 11 do corrente 
12::! dn Cun·•titu1,,'io 

Outras proYidencias fór:"lm c.1.etermi- varbas. esµosa do pn· id1•m1• GeLtllio .

1 

~ ,c,-~·t.;1•·i~· e!. ~t· :11rnnn Pl.'.lil!ta deu 
:melas pelo lllesmo decréto no tocante \'nq.rn.-.. todo.-. os mmu,1ro .. clt .. ' Est:ich, puhl1r1clndr .1 um:1 nor,, nllnal. mfor-

aoA1 e;,)~~~~~~ºct~e µ~;;~'ct:t~;~~).~/:i~- ~1;·nc~t;,, v~:·p~'.~\·,~;;:r. :;~1lt~·i~,1 ~1:11 ,~,1tJi~ ;\\\'1.~~·c~1 ;~ n;,\~,_i'~1\,\'~:1 :1 :~~t~!:: :~nc~\é~~ 
bekcr a nova Lt:i d'' Segt1rnn(·a. t-r1á r....:ército f' cln !\rn1<.icl,: t\1~1,·1r 11:í 1ln clF 1,,,!)lr>s bo,110•, aJ;1nnon;,,., com o~ 

~~r4~'t;~t~~1:~\\?o 5~~~·:;.~~1~~·~~:oe~~;~i:~~ h~~l~i:s s~~ji;~~t;~q~~'ri
1
~~;~

1
,
1
C'~O-:.~~r't~:~~~= 1 ~~~~ 1 '0 n cfr::'f~·11~{•o,.~~:;l. e\• i~~nl~:n·:~~1~\1.:; 

t~-fll'io do Ministro ela Ju,tiçn. O con- trtntc:s eia~ ,,~.~ac·i:1c:.,:ót·s df' <.h~"e" eh j ~ "nhc,r cl~ ~ít11~<·."1n 
denvdo poderá r('CC>b~r. Jll'C'Viamente. '.'\. Distrito Frdc>i·,d ! 
:i_•·sistcnria ec:ptritual d.t c:-cnça reli.· 1 PB:OT!:1..!ENDO .'\S F.-\\flLI.\ti DAS 

~~~~~~\1Jo:sq~1c>o ~~~~e11;~1~~- tendo os olho" V.~~Nii~RA p~;R "JAl':['1< l OF. NO- '1 ;;~1//::·~ NO (T MPH P.-IF,NTO DO 

ae,A;C'~~i~
1
~edfu~;;,~~Pi~~ ~f'i/~n~~d~! RIO. 18 1A UNIAO• - O mnibtro, 

sitrni, e não por ~lA\Tas ~\·~1~:~\:~~ ~~~;:1ii~! "t\~1~i~~1·1;;ni·~ ~~1~~ 1 \:~1~;
0 ·.~~f1a';0;t~.~~A~.;-,TLirio ~l~m~: 

~. pó.~tto elo~ llllilllú"- :tc.:o:1t,•d111e1110 li- ·"1 :c:,, cio D1~ln1o F~cl1•rnl entregou 
AS EXl!.QUIAS POR ALMA DOS QUE ~udo~ á sutJ~·f'r-rlo \'t.Tlk 1101, LH1 JJ!_'l':"r I n,·nno111e Dt•d~'1.·orth 

TOMBAR:\~! NO CUMPRIU.E NTO I Dis:-;e O titulrn d., Ju.,tH'i' '!llt' C(llltl· J r:, ., _ t _:,i.·•
1

( •• ·t.u d;.1 !PJ .quP r~"lllU~ 8,. p.n.1.: 
DO DEVER 1,úa a. rrluar ab..,oluw (':llina 1.11 . todJ t ,. 'J rio.,., ·1rno cio mn11Jc11no ,1 ~odo 

o tcrritú:io 1i:1ri.:1nal P l. 1!1ch1 0 Gú- 1 n·. "li !l.inc1e1~ J.r;,i• 1n11r'o rn (ipJi_ ·~ 

RIO .. 1.8 r.~ U. NIA01 Fo1 celc-1,·t'rno completftmr•titc :,p,rp;)l;~cto p._11 .. 1 ,
1
1. _1·1 t1t111,.,·1·.t , ,H·t,in 1 ·upr1 ... o~ 

b1~1da. hoJe, a."3 10 horas. 11a igreja da debelar qunlqw:r 1,,1,1,~riv,. d(• pc:dm Jr1m1'..'.n rlíl P,1·r1:1 
Cct11delanu, por micintiV[I do presiden- bacão clu ordem 
tf· Getúlio Varga.;, mis~a_por t1lma dos Indaguclo a n.:~µrito do c\r>st.mo qw .t\l~\i.l\.)I?:'.:NTO:- -\PUFJ''t\Dfl)n_, f!'.M 
c,uc tomban11n no cumprimento do de· terão os réus c011d~nados t!lll conse- P.EZE'NtJl, 
,:er. ua jugula(áo da intemouo inte- ~u~ncin da rebl'lüio integralist:l rc,.._. 
gndista pendeu "ProvRvelmcut.t.'. irfio p,11·:-1 1.1 

A cerimônia 101 celebrada pelo bispo ilha Fi.:!r.1a11do d1• Noronln\' 
d. Benedito de Sousa. em nome do 
cardeal d, Sebastião Leme. que 8C APENAS BOATOS Al,ARi\.lANTF.S 
acha aco.mado 

Compar1·<'.f'l'll.Ul a 1•xm11 .~r~ Durri f-ALV-\UOH ih 1\ UNLAO, A 

RtO. 1tl ,A CNIA01 f'.111 1•·111, dt· 
li ~c1cia ,.J.,..:t1wdo 1w c:lcladl' th• He1.en· 
e!", :1 µolír,in 1tl-'l'l.!t;J;clu1. ls'hlld<· quan
tid<lcil' ill' arrn:1•m,1HO'i ur11lro.,. t'lll uma 
rr"ici"'n,..in. :·ri millar 

1('{)1}1 1 1\110. Ili}. JI' ! 



2 A UNL\U - Quinta-fei1·a, J 9 de maio de 1!13S 

A REFORMA DA LEI DE SEGURANÇA NACIONAL ASSINADA, ONTEM, PELO PRESIDENTE DA 
REPUBLICA, ESTABELECEU A EXECUÇAO DA P_ENA DE MORTE POR FUZILAMENTO, SE-

,contlnuaçfio da l' pg.) CRETA MENTE EM . PRISÃO D O ESTA D O !fc;~dh~1?i~i.p}}Xf: 1~~r~;t1~t!~f~ 

nd~~~~~ ~~ tf1~i~~r~~~\~~o pertencia ao~ , • Jg{f é~~-ir~i.s 8~~g~~:· L~~:~~l s::e~~~~~ 
de pericia no Pr1lácio Gunnabara, a ALEMAES IMPLICADOS EM ATIVT- Gomes dos Santos, Ricardo Monte. Ge-

ENTREGUE AO PRESIDENTE DA A -!:i~Itrs;~~s
1,?;:i~f~ .. Dos EX-

REPVBLICA O TEXTO DA NOVA 
t'im de sêrem verificados os e.c;tragO}, DADES SUBVERSIVAS ialdo Cabral. Ranulfo Bretas Junior, 

LEI DE SEGURANÇA 
ai f'.111.c:ados pr!os seus assnltantes Genaro Pires Macedo, Joaqu1m Mala 

Essa prova !·oi renllzncla hCJJe á S. PAULO. 18 1A UNIAOJ A po- Artur Dantas de Queiroz, Edir Avelar 

RJO 18 1A N I O mimstro 

RIO. 13 1 A UNIÃO) - Anuncia-'i'C 
que dentro de breves dias serão \ni
cinctas as obras de adaptação elo prP
~ídio de Fernando de Noronha. de.!Sti
nado ~-.os condenados por crime con
tra a t egurança nacional 

tarde lícia f'íetuou a prisão de seis alemães ~icéa M,1rques da Silva e Laura For
envolvidos na insurreição integralista luna 

rnu1t·1~co ele cnmpos, . fala~1do aos 
jornalist~. cli.&se que Ja_ ~avia f'nt_rf>
tUl' ao presidente Getullo Vargas o 
textu dn no\'ª le1 de Segurança em 
<pte ~e eSL.flbe~ece a maneira como clc·
>veráo :,d· aphcactas as penas a_o~ re~
ponsavPis por 11'ovimentos sed1c1os~s 

SUB-OFICIAIS E INFERIORES DA pesando outras isuspeitas sõ~re os ~e~- Esta última, tinha s;ído présa sábado 
ARMADA ENVIADOS A' POLICIA mos, no tocante ao exercício de ativl- e logo depois posta em liberdade Ou-

CENTRAL dades contrários ás no~so.s instituições. tem, foi présa novamente. quando st· 
Assim, os integralistas inaugurarão 

,1s no\•,1s mstalações daqnêle presidin RIO. 18 i.\.. N.1 As autoridadi:'S 
navais enviaram á Policio Civil vá.rios 
c;ub-oficiais. sargentos e rnarlnlleiros 
envolvidos no movimento ctm,; camisas 
vêrdes 

O con!jul alemão, nesta capital, soh- encontrava na residfmcia do sr Man
cilou do corouel Dulcídio Cardoso '1 suêto Bermndi 
1iUe1·d,nte do~ mesmos. mas o secretá- Também foi prêso o H Tasso da 
rio da Segurança não deu considera- Silveira ,fiscal da secção de impressos. 
ção ao pedido, ebperando-se o resulta- que servia interinamente no GabhH-.t<' 
dei do inquérito instaurado a respeito do sr Mansuéto Bernardi 

o til.nlnr da pasta da Justiça afir
mou. ai11dJ.. respodendo a uma inter-

O INQUE'RITO TERMJNARA' DEN
TRO DE POUCOS DIAS 

Caso seja apuradas as re!-iponsabili-~~r1 ~t.~º te~~ª r~~~r::re:~ri u~~ ~~;~~ = 
menta tl•ndo amantado qu~. _com R5 
prm irlencias a.dotadas pelo ultuno ele 
ucto-lei provarelmen_te dentro dr> 
15 ~lias poderá sei· rnii.;1ado o Jttl!?~. -
meniO do;.; implicados. 

RIO. 18 1A UNIAOl - O ministro 

it~i~~~~esin~~it~~=â~ ~~~
1
ªfiJosq~~ ~si~= 

A EFICIENCIA DO OEPARTAMEN- cindes dêsses alemães, êles s~rão pro- QUEM ERAM OS COMPONENTES 
TO DE PROPAGANDA cessados, devendo cumprir as penas DA GAMARA DOS 40 DO INTE· 

t.eleciinentos, serviços, corpos e navios 
da Armada prossegue rapidamente. 
rievendo terminar dentro de poucos 

RIO. \8 r A. N > - O sr Che_fe de 
Policia desta <:icladl" enviou. hoJe, ao 
sr. Ministro da Justka atencioso ofi
cio. no quai elogia os serviços presta
dos. na mRctrugrida de 11 do corrente. 
pelo [)ep~rtamento Na.dona! d(' Pro
p_al?~tnda, ~ne m_antêve, ct_e man~ira e.fi
C'lente. um serviço perfeito de 1rrad.1a
côes !-ôbre o movimento integralista 
desfazendo as mentiras por êles pre
gadas par:1 amedrontar a populaçfio 
canóca. 

i!1~i~\t1~1~ ~:cl~~af depois expulsos do GRALISMO 

dia.e; 

MA!S UM ESTRANGEIRO ENVOL- :atf1~~;~it~t~·!t~~~s!e:~;;a~ ªJ::i~~!-, 
\ rno NA INTENTONA e tomaram parte direta ou indireta, no 

RIO Hi IA N i O sirio Farn :~~~ta~~ ~~n~~a c~r~.:~it~~· na madru-
Mcllek. que estava preso como autor 
;,o ~1bque ao edifício "Cnrióca". ten ( -
tOU contra a vida, ente~ando um pr~- OUVIDO O SR. BELMIRO VAL-
go na l·abeça, que perfurou o revesti- V:l::RDE. 

meijtO da caixa óssea - h•v, 18 (A UNIAO) - Em pros- A SOLIDARIEDADE DA MULHER 
O estado do me~no · nao é gr~ve · !:.t"'gUimf'nto do inqué1·ito, as autoriaa- CAPICHABA A· SRA PRESIDENTE 

BOMEAS DE GRANDE PODER. eles nolic~ai_s e,u".iram, ont~m. á n?~te-. GETúLIO VARGAS 

OESTRUllJv~ ~u~h~~:1~:~i~1g1~~~~st;a~f~f;~\.ºãov~1;e~~~ 

Rl~. 18 1A. ~ -.) - ·º· <:3-abinête _de \ blev,1C"âo vércte. 
Pe~Qll) . .c:as C1e11t1flcas 11:1~1ot1 o ex_a- -
me das bombas que se~virrnm para Sf'r REUNI A.O SECRETA DO SECRETA
lrinçadns contra o Palac10 Guanabaru. l HíADO DA PREFEITURA 

o exame revelou que as mesme~ 
hf.O de grande poder destruidor, a- R10, 18 !A UNIAO) - Sob a pre
chando-se acondicionadas em latas de sidência do prefeito Hennque Dods
kite condensado. \\ arth. reuniu, hoje ás 15 horas. na 

Foi encontrada dentro das mesmas residência particular de s. exci~ . . o 
:,ramk quantidade de estilhaços ele secre,tri.riado da prefeitura do D1stri-
l crn, t.o Federal. 

A reunião foi secreta, nada transpa-

V!TóRIA. 18 !A UNIAOl - Um 
grupo de distintas senhoras da melhor 
sociedade espirito-santensl" tC'legrafou, 
hoje. á sra. Darci Var~as. protestan
do-lhe inteira soliclaried;,de por haver 
sido completamente jugul:.1.do o cri
minoso atentado integralista 

Ao mesmo tempo. lamentaram a an
gustia por q\1e p~ssára aquéla ilui;tre 
dama que. ao l~do de seu esposo e 
filhos, soube. com animo superior, de
fender a sua vida. que máus brasilei
ros tentar:im ceifar 

A DETENÇAO ESTA' SUPERLOTA· 
DA DE INTEGRALISTAS 

RIO. IB IA UNIAO) - As aulorida
dé5 fluminenses designaram vários de
legados e investigadores para. reallzar 
diligências policiais em Nova Fribur
i~o. ondf'" os Rxtremistas vêrdes man
tinham um perigoso núcleo de conspi
ração contra o regime 

No momento, a Casa de Detenção de 
Niterói está 1,uperlotada de integra
listas. 

PR:!:SOS OUTROS FUNCIONARIOS 
DA CASA DA MO~DA 

RIO, 18 IA UNIAO) - Além do sr. 
Mansuêt.o Brrnardi. ex-diretor da Ca
;a da Moéda, a polícia efetuou, ontem. 
a prisão dos seguintes funcionários 
dessa repart.icáo comprometidos no ex
Lremismo vêrde : Renato Wellinghton, 
chefe da cunhagem; João Pinto de 
Vasconcélos, chefe da. oficina de má
quinas; Joaquim Bezerra de Andrade, 
chefe das obras de reparo; Caio Mar-

RIO. 18 (A UNI.\OJ - A imprensa 
desta capital divulgou, hoje, a listn dos 
componentes da Caro.ara dos Qu::..rf"n
ta do Integralismo. que funcionou no 
dia 11 do corrente, e se compunha dos 
.seguinles srs · Raul Leite. Antonio da 
Costa Pires. Francisco Paula de Quei
roz Ribeiro, Carvalho Cardoso, Rocha 
\iaz, Pedro Moura, Amártl Lanare , An
tonio Téles Ferreira, Olbiano Mélo, On
tem Barros, Marcos de Sousa Dantas. 
Tier Martins Moreira, general Jorge 
Pinheiro, Arquimedes Merr,oria, Cas-
5iano Gomes, Selgio Silva, Murilo Mélo. 
Lucío dos Santos.i Artur Nunes da Sil
va, Artidõnío Pamplona, Mansuêtn 
Bernardi, general Gerônimo Furtado 
do Nascimento, Belisãrio Pena. Artur 
Tompson Filho, general Abreu Salg~ -
do, Vicente Margionando. Hem i Leo
nardo, João Fonsêca Hermes, Manuel 
Fereira. capitão Vítor Pujol, Orc.iival 
Gomes, almirante Trajano Carv~lho, 
Sílvio Rêgo, Guilherme Mont.a.inha., 
Carlos de Frei tas Henriques e M[Llll'l
cio da Si! va Torres 

íConclúe na 7 pg ) 

)!ANIFESTAÇOES DE SOL1DARJE- recendo a respeito. 
DADE AO GOVll:RNO DA! REPV- REMETIDOS PARA UMA COLôNIA 
BLICA SERAO OUVIDOS EM SEGR!i:OO AGR1COLA 599 INTEGR.ALISTAS 

RIO. !_8 <A UNIAO> -. O presiden- I RJO. 18 <A UNIAOl - A policia I RIO, l8 <A. N.l _ Em virtude da 
tl" Getúlio .Va.rgas.contlnua r~cebendo ouv_irá, secre.tamente, por se tra~ar c!.e imensa auantidade de prLc::ões u!Uma
tliretamente, ou por mtermeclio dol) perigosos agitadores. o~ Sl'S. Ra1mun- mente efettrnclas nesta C['!Oital. os xa
ministros da Justiça e do Tra~a:ho e do ~~a1;ha, ex-chefe mtc~ral~sta em drêses ela Policia Central p da casa 

ESTABELECIDA A APLICA- · 
ÇÃO DA PENA DE MORTE 

antros aux-Uiares da alta adnumst!'a- Petropolls e o tenente Rtn. Belo. de correção se acham completamentf' A 
çáo, as mais meqmv~r:as p~o~as de_ so- Do_ mesmo modo será fe1~0 com_ o lotados reforma do art, 

da Constituição 
122 

llctariedade do povo brasileiro. d1an- depmmf'n.to ele outros extremistas Vf-J'- A fim cl('" sanar tal inconveniente. o 
te do brutal atentado con.tra a segu- dPs capit5o Felinto Miler conft>rf'nciou. 
ranca do r.egime e. particularmente. hoje. longamente com_ o sr. Ministro 
C'Ontra a vida de s excia. AS ATIVIDADES DO TRIBUNAL DE ela Justiça, ficando....ct.ehberada a remo-

HoJe, o ministro interino do Traba- SEGURANÇA NACIONAL ção de prêsos que, no momento. po-
Jho, sr João Carlos Vital. recebeu Uffi riem .c;;er dispensados do inquerit_o, para 
telegrama de Salvador. 1i~mado pel~s RTO. 18 iA UNIAOl - Agora que o a Colonia AgTícola Pm Dois Rios 
presidentes de todos os smdic'.3-tos oa Tribunal de Segurança N:iC'ional vai Ontem. ás 20 horas. embarcaram, a 
rnpiral baiana, manifestando 1rrestl!- jul~ar os culpados na ir1tf"ntona i!),~- bórclo do paquête "Lages'', que .se 
tn solidariedade e incondicion'\l apoio gralista. recorda-se a sua exlraordma- Rchava atracado no Armazem 124 das 

~~ i~~
1
~s~~e~!!al~e~~li~00~~.:gct':· m~1~~;~ ;iª d~ti;~:i; g:siii-~~etf'fo~n~:i~~~\~ti ~~~~~· com destino áquêle local. 599 

gada de 11 do corrente . em que julgou 2183 r_éus de. crim~!; o referido navio deixon a Baí.i. de 
Igualmente, em AracaJu'. granae contra a segurança nacional e mtegr1- Guanabara acompanha.cio pelo des-

massa trabalhista. acompanhada do do.de do Estado. tro~·er "Maranhão'' 
inspPtor regional do Ministério do T,.a
balhCI. esteve no PaláC"io do Govêrno 
manifestando ao inlenentor Eronidc, 
cic CaJ\:.llho absoluto apoio e .$Olide..

PROVA PERJCIAL NO PALACIO LIBERDADE PARA OS QUE NAO 
GUANABARA Tll:M CULPA 

nedacte. assim como congratulaçõM RIO, 18 ! A. N.) - A Comissão que 
por ter e:::capado u~so, do t~onstruo~·o presidiu. ao inquerito sobre a intenton.a 
,,tent:ic:o integralista. o presidente Gc- integralista de 11 do corrente, solici-
t u1;0 \"arg_a_s . __________ t_o_u_ct_o_s_-r_c_he_f_e _ct_e_P_o_lic_i_a_u_m_a ___ p_r=ova 

RIO. 18 (A. N.) - - A policia conti
nú:i mquirindo todo.s os prêsos. em 
consequência da intentona dos cami
~as vêrdes 

Fôram efetuac:1as nO\'O'- prisões de 
elementos su1'peitos 

Individues que se achavam présos e 
cuja responsabilidade não foi. em ab
soluto, comprovada. têm obtido llber
dade. 

RIO. 18 <A UNIAO> - O presiden
te Getúlio Vargas assinou a primeira 
lei de reforma constitucional. a qual 
tomou o numero - 1, de 16 de maio 
de 1938 - .. emenda do artigo 122 no 
número 13 da Constituição. 

O presidente da República. usando 
das atribuições que lhe confere o ar
tigo 180. decreta 

Art. unico - Não haverá. penas 
corporais perpêtuas. As penas esta
belecirlas ou agravadas na lei não se 
aplicam aos fatos anteriores Al€'m 
dos casos previstos na legislação mi
litar para o tempo de guerra. a pena 
de morte será aplicada para os se
fiuinLes_ crimes: 

a l - Tentar submeter o ten-itorlo 
ria· Nação ou parte dêle á soberania 
de Estado estrangeiro; 

bl - Tentar, com auxilio ou subsi
dio de Estado estrangeiro ou organi
zação de carater internacional. con
trn a Ul:}idade da Nacão, procurando 
desmembrar o territorio sujeito á sua 
soberania. 

A PERICIA POLICIAL NO 
PALACIO GUANABARA c) - Tentar por meio de movitnen

COMO ERA EXPLORADA A FAZEN- to annado o desmembramento do ter-

revelou a premeditação do 
assassinio do pr!9sidente 

Getúlio Vargas 
RIO, 18 ! A UNIÃO) -- A comissão 

<.Ic r,erícia tirou uma fotografia do lo
cal em que ficou era vada a bala ~ue 
p:1 ~ou a 65 centímetros da cadeira 
onde habitualmente se senta para tra
balhar o µresidente Getúlio Vargas, no 
Palacio Guanabara. 

O sr. Epitacio Timbaúba. diretor do 
Gabinéte de Investigac;i>f's, falando á 
rc·porla.gem, disse. referindo-se aos e.s
:-nlL"lntes do dia 11 . "::f:les deveriam 
E;nbn de tudo, principalmente que o 

i-t~sse~~~Q~~ d:~:i~~: s~: tr~i:~;2~ ~~ltg:cIONAL, NA CASA DA ~~\:~~loN:ii~~~~·e ª~!~!ss~~~ ~~-~~eJ:; 

quando varou a porta" 1 a operações de guerra; 
f:ssf' detalhe, acrescPntou, salvou _a RI_O. 18 <A UNI~OI - "O Globo" d) - Tentar. com au.xilio ou subs!-

~it~1~º ~~:s~d~~t=t~~~~~1~n~~~1~~~Pi;~ ~~:
11
:o~t~~ _;;~~r;~s::iodod:r ·c!~:e~i~ ~!~ãie d:s;:~ºte~sl~~~f~~i~~o~~L o~g~~!= 

f~s:~;j: ~a c~~~r~
1
!tris.s!n~~!~d~

1 ;:i~; l ~e~i~~·1iuJ/i:~s~e::~~~~~sdodre~~.i~~; r:~~:cfct~ ~-~eio!~!i~f:ãi;u sorial es-
livros. A estante fica -a 64 centime- do sr. Mansuêto Bernardi eJ - Tentar subverter por meios 
tros da cadeira Disse o entrevistado que durante violentos a ordem politica e social. 

certo tempo a Casa da Moéda ficou c·om o fim de apoderar-se- do Estado 

o RE:Il:Jt[bº G~r'~JAE:1~~A NO ~\~~s~~rfn~~~r~~~~~' l'~il~~ui:ºfatrf~~= ~=r~m~'l ~1;~~:1:~~~r1to da rlitadura 
vam gratuitamente aneis e emblêma:-; f, - In~uireição annada contra os 
do sigma, lesando-se grandemente a poderes do Estado. assim considera
Fazenda Nacional. das. ainda que as armas se encontrem 

RIO. 18 fA UNIAOi - Os tornais 
descrevendo o re~ultado da pericia po
licial no Palacio Guanabara, escrf'vem · 
"Nas arvores do jardim e nas paredes 
viam-se enormes rombos ocasionados 
pela fuzllaria dos insurrétos. Esta foi 
lntensa segundo se poude vêr pela 

em deposito. • 
gl - Prntic:\f atos destinados a 

ATACADA UMA SENTiNf:LA NA provocar a guerra civil e si e~ta ,c;;o-
RUA GOMES FREIRE bl'('vem em virtude dêleG, 

h) - Atentai· contra a seguran<:a do 
Estado. praticando devastações, sa
ques. incendios, depredaçõe~. e quais
quer atos destinados a suscitar o ter
ror. 

i) - Atentar contra a vid? inco
lumidade e liberdade do pr",;ident~ da 
República. 

j 1 - Homicidio cometido por moti-
vo futil com extrêm05 dl" pcrvrr~ldn
de'". 

o óecreto foi referencl!ulo n"lo Mi
nistério. 

NOTA 

O número 13 e :ilineas do art 122 
da Constituição de 10 de novPmbro 
tinham essa redação 

13 - Não haverá pena.s corporeas 
perpetuas. As penas estabelecid::'.s ou 
agra vad:is na lei nova nflo se :1phc:.1m 
aos fatos anteriores. Alt'm dos cnsos 
previstos na legisl:icão militar par·1 o 
tempo de guerra. a lei poderá pres
crever a pena de morte para os se
guintes crimes. 

a 1 - tentar submeter o territorio 
do. NBção ou parte dêle á. soberama de 
Estado estrangeiro: 

bl - tentrir. com auxilio ou subsi
dio de Estado estrangeiro ou organi
zacáo de cara! er internacional, contr:1 
a unidade da Nação. procurando des
membrar o territorio sujeito á sua. 
soberania, 

c) - tentar por meio de movimen
to armado o desmembramento do ter
ritorio nacional. desde que p:1ra re
primi-lo se torne necessario proceder 
a opnaç.ões de guerra; 

dl - tentar. com auxilio ou subsi
dio de E~tado estrangeiro ou org:ani
za,ão de caratei\ internacional. a m 1-
danç.a da ordem política ou social es
tabelecida na Constituição: 

el - tentar subverter por meios 
violentos a ordem política e social. 
com o fim de apoderar-se do Estado 
para o estabelecimento do. ditadura 
de uma clnsse social; 

11 - o homicidJo cometido por mo
tiVo futil com extrêmos de pervnsi
ctncte, 

• presidente. áquela hora, alf se achava 
trabalhando irrande quantidade de perfurações. RIO, 18 (A UNIÃO- Ocorreu. hoje, 1,------------------------ - --, 

"Um dos assalt.A-nles. com um fusil
n:avur, fez mira demorada contra. a 
Janela do ga binête presidencial. pro
curando just.amente a ala :hrC'ita onde 
('>tõo situadas a poltrona e a escrivo
ninha O projétil perfurou o vidro e 

Os atacantes concentravam alvo no uma cl'n~ impressionnnte na avf'nida 
.1pn.r.to.rnento onde dormia a· familia d~ Gomes F'reire, próximo á rua do Se
prei.1dente Getúlio Vargas. o qual foi nndo 
lo. tografodo pela poli.eia, que·p-rocurou I Urr~a senti.néla avançada aH exls.len
flxar a direção dos t1ros. grande RlL'<i- 1e mandou parar um carro que passa 
ho á definição das responsab1hdades". \"ª na ocns1ão, sendo obf'decido No 

rr=========================0 'l\ ~~
1

t~:
1

}6~ç~~t;opa~~!~~~~~e~ !~~,~~él! 

D R , J , C L E M E H T I N O J U N I O R ~~:·}~~t ':e~~~~!~~· e~~tf~:111;,"1r~i;~= 
Expmterno, por concurso. do Hm;p1tal Osvaldo Cruz - Ex-interno da 
CJ1mca de Doenças Intectuosas e Tropicais da Faculdade do ReC"ife. 

Cun,o de Esperialisacão em Tuberculose. 

Clinica "\f<>dka - ::\loles:tia-. l uf«-d uosas em geral - Diagno ... tko e 
tratatnen t.o t',periallsado d'l'i doen<'a., dos pulmões, b1·onqufos f' pleuras. 
CONSULTORIO BARAO DO TRIUNFO, 419, 1 ° Fone . I 304. 

f Altos da Galrri~ Nobre). 

DAS 14 A'S 17, DIARJAMENTE. 

Residencia: - 7 DE SETEMBTIO, 221 

Vi5tO 
Um dos passageiros do último carro 

saltou quando o mesmo se achava. 
ninda, em movimento. empunhando 
afiado pimhal 

A sentinéla, sem perder tempo. fez 
!ôgo sóbre o atacante. travando-se 
uma rapida luta, durant.~ a qual foi 
apreendido o punhal . 

Ouvindo os tiros acorrernm ao local 
Ql1tras .sentinélas das proximidades. 
incl11st•, e um contimtPntf' de socorro 
da Chefatura df' Polfroin. que trazia 
tuna mPlrnlhndorn. Entretanto, não 

FARINHA 
DE TRIGO 
AMERICANO 

R • 

ll FPOSITO 

DE LIMA SANTOS 

H, \ H.\0 U .\ P AS!-i.\ ( ;Jo, \f. (J 

MARAVILHOSO PRODUTO DO MOINHO DA LUZ 

Sucetlanco completo elas fa1·inhas amel'ieanas 

DESSE TIP O P RODU7. O MJJ;"LI IO R E O 
MAIS TI EN D08 0 , JOS p ÃES 
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A UNIÃO - Qulnta- íeira, 19 de mroio de 1938 ! 

EST A DO No V o AAVIAÇÃONIPôNICABOMBARDEOU, ONTEM, 
INTENSAMENTE A CIDADE DE HSU-CHOW 

No meio da a.toarcla de boatos. que 
os eternos insatisfeitos se i·e,iubilam 
em divulgar. embora cotw('ncldos e 
cPrlos da sua inconsistencia, da sua 
lnexalidfi.o. da sua falsidade. de que 
se tinhA em perspectiva o retroceder 
nns diretrizes do Estado Novo, quf' 
rNornaria ao regime a que sucedeu. 
a palavrn do sr. Getulio \'~rga.c. sur
giu. serena. a assegurar a Nação de 
que, nêsse sentido. "nenhuma modi
fica('fto se fará··. Para o Chefp do Es
tado, só "intuitos de sabot3.gem e fal
ta cie pundonor patriotico" pódem 
f'xplicar a asserrão de que n~o ha es
tabilidade definitiva do E~tado No
vo 

O Estado Novo. que não póde ser 
agraciavel ao regionalismo, ao cnct
quismo. ao caudilhismo e aos e·;tre
mismos - da esquerda, ou dn dtreiln 
- e, na expressão do presidente df! 
República •·um imperativo da' von
tade nacional" que, extinguindo os 

o E~tado Novo e.t,ráe os cidadãos dig-
no~ e capazes. de reconhecida idonei
dade moral e cultural, os quais se re
confortam e se sentem jubilosos de 
cooperar com os homens de govêrnc 
·· par-a realizar o ideal da Nac:ão for
te. digna e feliz'' 

Devassando o futuro e nêle absolu
tam.rntp confiante, ele vez qup o Es
tado Novo autoriza tecias as esperan
cas e a certeza dos de~tinos gloriosos 
do Pais, o sr_ Getúlio Vargas nü.o pa
rtia permitir que o derrotismo dos ín
satiMeitos e dos pessimistas conti
nuasse na sua obra de sapa. pro
curanc'!o de::;animar os que ainda não 

Mortos dois generais chinêses nos combates travados 
na ferrocarril de Lung-Hai - 7 transportes e 10 cruza. 
dores japonêses estão fundeados ao largo de Amoy 

HAN-KOW, 18 IA UNIÃOJ - Va
rias esquadrilh~ de aviões japonêses 
bombardearam, hoje, intensamente. a 
cidade de Hsu-Chow, de onde sóbem 
densai; cortinas de fumo, sinal de 
grandes incendios ocasionados pelas 
explosões das bombas 

nêses pertencentes ao estado-maior 
do marechal Chiang-Kaí-Chel:. 

A ARTJLEART., JAPONltSA BOM
BARDEIA SU-CHOW 

~~~l~l'~el~~~~~C'~id~d~e~e;alu~1~i~~~1~~;~~ BF.LO!\' AVE~ JA P0N€SAS AO l,,\R-
to do no\'o aparêlho de govérno da GO DE AIHOY 

CHANGAI 18 IA UNIA01 - A ar
tilharia :aponêsa iniciou o bombardeio 
de su-Chow, considerada a porta de 
Hon-Kow e quartel general do marf'
chol Chiang-Kai-Chek. sendo a capi
tal oficial da China na atual emergen
cia. 

no~a República. A sua pia vra põe 
assi.n. lermo a qunisquPr ~xplorações 
evidenciondo a estabilidacle definiti
va do Estado Novo. 

HONG-KONG. 18 IA UNIÃOJ -
Durante o dia fôram vistos fundeados 
ao largo de Amoy, 7 transportes e 10 
cruza.dores japonêses. 

riaf) de Su-Chow informam que e·:ü,
ção japonéM\ realizou vario& "rald,; ·· 
contra aquela cidade, eJPvando-se 'J 

nümero de feridos a mais ae 400 

ENCONTRARAM-SE AS DIVffiúES 
NIPONICAS DO NORTE E DO SUL 

FRENTE SUL DE CHANTUNG, 18 
1 A UNIAOJ - A vanguarda dos e~~0r
ritos japonêses que operam no norte e 
no .'>til. encontraram-se ontem. a 80 
quilomttros de Su-Chow. 

Uma divisão motorizada nipômca 
marchou rapidamente contra aquelJ. 
cidade, que jã r~cebeu os primeiros 
di!-.pãros de artilharia 

CO"IQUISTADA A CIDADE CHINE
SA DE YUNG-CHENG 

f;~~uct;;z •. º,~:itêº,;;ei~~º~~~t~~to"ºJ[: CONSÊLHO DISCIPLINAR MORTOS DOIS GENERAIS :•H LU
'f·\ EM LUNG-HAI 

A INFANTARIA NIPONICA ESTA' 
ESPERANDO A ORDEM DE AS
SALTO 

TóQUIO, 18 rA UNIÃOJ - A A,,,.,,_ 
eia Domei informa que as tropas nipó
nicas conquistaram a cidade de Yung-

1 Cheng._ f_icando sitiados cerca de 250 
'mil chmeses. perto de entroncamento 

~;~~aºc1:
0i~1 ee ~eg~:~~~º:.i;ii~:~~~re~: OA MAGISTRATURA HAN-KOW, 18 <A UNI.i\Ol - Na 

frente ele Lung-Hai, a Juta têve as
pectos imprevistos. diante os exces
sos de ferocidade dos exércitos em 
luta. 

FRENTE DE SU-CHOW, 18 1A ferrovíãrio de Lung-Hai 
UNIÃOl - A infantarín ,iaponi:sa está A estrada de ferro de Tien-Tsin a 
o.guardando apenas a ordem de assalto Pu-Kew está <·ortada a oéste de Chen
contra Su-Chow Fú, não havendo comunicações entre 

~~! ~~.f.~~gi1oscu:ta ~~~ª~~~~~~~çõ~; A sua reunião de ontem 
eleitorais e proliferavam com carater . 
propriamente localista. apegados ao Na horn e lugar :10 cost~me. yeumu- Tudo está indicando que nessa cida- Perot e T!l,nChang 
fetichismo de velhas fórmulas políti- se. ontem, o Conselho D1sc1plmar da 
ras. alheios ás contlngencias da ho- Magistratura. com a presença de .set,ts 
ra conturbada que atr.avessa o m. un-

1 

membros, des. embargad.ores Arquun~-
do e ás próprias realidades nacio- cl('S Souto Maior. pres1dente; Maun-
nais". cio ctP Mf'rle1!·os Furtado. José Flos-

Na expressão do sr Getúlio Var- colo da Nobrega e o exmo. dr. Pr~
gas. "o Estado Novo corporifica a curador Geral do Estado. Renato L1-
vontade e idéias que se unpõem e se ma 

A artilharia japonêsa despejou mi-
de será travada a maior batalha do 1 -------------

lhares de tiros sobre a vanguarda 
inimiga. 

Em consequencia do grande canho
neio, fôram mortos dois generais chi-

conflito sino-japonês. 

A AVIAÇÃO JAPO~A EM AÇAO 

HAN-KOW, 18 IA UNIÃO) - Noti-
------ --.,.-,-----------------

CONS:tLH O REGIONAL DE 

VI D A 
RAD I OF ON I CA 

P. R. I-4 RADIO TAIIAJARA llA 
PARAtBA 

afirmam, dispostas a lutar. em qual- Pelo secretário do Tribunal de A:
c,uer terreno. contra todos os fatore:- oelacão. servindo no Consêlho. foi 11-
de dissolução e enfraqut'cimento da da a ala da sessão anterior, que foi 
Patria - extremismos. comodismos e aprovada sem restricão. A seirnir, fô
sabotagem" Porque assim é, ao con- ram assinados os acordãos dos_ nro
tr:.i.rio do velho regime, no qual "a céssos submf'tidos R. estudo e 1ulga
nossa vida pública se transformára, mento cto Consêlho. na reunião do 
aos poucos. numa arêna. de lutas es- dia 27 de ::i.bri\ 
tereis. onde se vinham decidir os Foi apresentado em mêsn o rela
conflitos de corrilhos, a..s preponde- torio organizado pelo sr. dr Jui1-
rancias oligarquicas, as competições COITPgedor e ref Prente á correiçáo 
personalistas e os choques de, inte- oue promoveu no termo judiciário de 
rf"sses muitas vezes escusos", o que Pedr~s de Fôcro. da comarca de San
nfastava do campo "os homens de ca- ta Rita. em abril transato, o qual foi 
rater. mas sem ambições de mando" manda elo arquivar 

GEOG RAFíA 
A sua reunião de ontem - O caso das localidades per
tencentes a mais de um Estado - A nomenclatura das 
cidades, vilas e povoações - Limites intermunicipais 

Procrama para hoje: 

11,00 - Pl'Ograma do almôço - Ora~ 
, :ações populares da nossa discot~ca 

12.00 - Jornal matutino - Notici::i.
:io e informações telegraficas do pais 
" do estran~eiro 

12.15 - Continuação do programa dú 
almôço com gravações populares da 
1•ossa discotéca docutor Kenard Gal~ 
\áOI 

Sob a presidencia do dr Law·o 18,00 - Programa para o jantar -
Gravações selecionadas da nos.sa mc;
ceitéca. 

Programa de estud io Depoü:;, o Consêlho nMsou a julgar 
os s€'guintes processados. precedidos 

l 5." CIRCUNSCRIÇÃO DE do parecer oral emitido, em cada um 

RECRUTAMENTO ~~i5 d~Rs~!ta~~lo exmo dr Proc. Ge-

Montenegro, secretário da Agricultu~ 
ra. realizou-se. ontem. mais uma reu
nião do Consêlho Regional de Geo
grafia, na qual fõram objétos de es
tudos. assuntos da maior relevancia. 

Depois de lidos e aprovados a ata 
e o expediente, o Consêlho tomou co
nhecimento de um memorial do pre
feito Carlos Pessôa, solicitando a sua 
atenção para a circunstancia de exis
tir parte daquéla cidade que perten
ce ao Estado de Pernambuco, apelan
do para uma solução que. de vez, ve
nha extinguir essa anomalia 

O conego Florentino Barbosa diri
giu tun r.pêlo ao Consêlho. no senti
do de o mesmo intervir junto á au
toridade competente, pa.ra adotar me
didas de proteção ao Velho forte de 
Cabedêlo. capéla <le N S da Bata
lha e Casa da Polvora 

Em seguida. o Consêlho aprovou 
por m1animidade, a resolucáo que to
mou o número 3. referente ao levan
tamento da carta de municípios lito
raneos. 

19.00 - Síntese dos acontecimenbs 
dú dia - P R I - 4 informa 

A Chefia dessa Repartk5.o eslá chn
mn ndo. a fim de receberem os seus 
certificados de reservistas, sm sua sé
cle, á pi·a~a Antenor Na\'arro, a:s se
guintes pessõas 

Altino Meireles. Antonio Lfr~. An
tonio Borges da Costa. Antonio Pires 
Carneiro da Cunha. Antonio · Batis
tn .. Gome:s. Antonio José dP Brito. Ben
to da Silva Ramalho. Br:n1lio Pr::m
cisco Coêlho. Bianor Vidéres. Eliseu 
Conctido Vüma. EEziario Soares de 
Pinho Elias Sinfrõnio de Castro. 
Francisco Firmino de Lim::,. Francis
co Jorge Martin/ói Botêlho Junior. 
Francisco Lucas de ~ousa RangPl. 
Francisco 'Tavar0s de Mélo. Feliciano 
JosP Cavalcanti, Firmino Al·:es Ma
lheiro. Frencisco Torres Brasil. Fran
l"isco Nunes do Rêgo, Frr-ncis"o das 
Chnf:';as de Albuaueroue Montenegro. 
Francisco Carvalho. Hornc:9 Pomoeu 
Ribeiro Hermes AlvPs da Cost~ Her
menegildo de Almeida, Jos~ Prr~en
tino Madruga. José Estcfanio Ce C:ar
vnlho. José Carneiro Gamara. João 
Florentino rla Costa . .Tosé FPne1on Pe
reira dn Silva. José Gê Gomes Biu
bosn. Joaquim Azevêrlo. Joaquim Gue
des de Vrisc-onC;elos, João 11/íonteiro da 
Silva. Julio Euiebio ele Sousa. Joc.é 
Severino da Silva. João ArcPbispo de 
Carvalho. José In~c-io de Assunc:?.o. 
João Florencio Filho. .José Flo
rentino d;1s Chagas. João Figuei
rêdo de Lima. João Gom("S Car
neiro Irmão, José Francisco cio,; San
tos, João Severino da Rochn .. Jo'1o An
tonio rla Silva Pessóa. Jm:é Pedro rle 
Figueirêdo Erag'.'1.. Jo~.é Antonio Mar
Otlf's, Joc;ti B:1tistn elo Nascimento. Jo~o 
Gon,:alves. Joriquim Cavakanti rle Al
bur:urrQue, Jo·">o :tv!onteiro rla Silva 
Luiz Mon~eiro Nevf"s, Lui2 Inicio Ma
r:mhilO, La11rhrio C~valca11ti de Vns
roncélos, LinrJolfo cte Albucmerque 
Montenegro, Leonel Rosario. Lourival 
de Pousa Carvalho. MamH~l FPlix da 
RiJv;i,, Má~no Lopt"s d(" Albuo11erque. 
Manuel Cnndido. Nf'v;i.l Di:\s Parf'rlo, 
Pedro Fra 11cisco de Morr, 1:i, Porfir!o 
Jo~é rtn Cruz. Pantaleão Lourenco df' 
AlUuquPrq\\f'. Pedro de Alcantara Cru" 
Pedro Oami:'lo Ta\'ares de Mélo. Rrul 
clP Sousa Carval~o. Raul da Co<:tfi Mo
r~is. Severino Pachêco d!? Arn[fi..o. S::i.
muf'I L1sbta. Stir~io Guf'Ira. Snl11:;t.i
no Rufo Vinr,2.rP, Silvinn l,tüz rle FrPl
t.as, s~mucl Souto Maior Zacs.iria'" 
Snlneli. Perlro Ivo da Silva, Sevéro 
Rodrigues rl::1 Silva. Manuel Agrn da 
Nóbre~:,. João d~ Barro.e; cr.\'alc1nti. 
nau! MontPiro rl~ Franca Lf'OnPl San
ta Rosa, José- Felinto D.Jví. EnitRcio 
Brito, JosP Morrira. Lu•2 Armn1d For
nuga. Olovo de Almetna AlbuquPr
rn1e, Rafa": rte Banas Moreir::i ,Jo::.é 
P~hrn Trm5.o. Antonio Ju~tino de ArPú-
10. Antonio Barbalho da Silva. f::::ilo
mão G:HCÍ:l dP Ar:::ii"1_10. Gabrif'l F'lo
t"Pncio ~00res. João Fi.'lismino do Co~
ta. P t1ulo Vfv·nif! eh~ C:1•r"'A.lho. Gus
tavo Tones. Leonnrr:lo <IP Siriuein1 BRr
bosn Arcovêrdr. Jo.isé Ferrf>irn dr Al
mrlda, Francisco Antnn1o de <::;antana 
Unrlolfo Jn"" rlo<;. Sn;1~os, Franr.b·'o 
Bern:udino Pedrosa. Clementina Cri
valcantl LPite, .João Grrndrncio df' 
QuPirós. Odórico F'l'IT< ir::t da Silva 
Tiá~o :vrnrtins ele C:uvnlho Bento 
Eorgrs CoPlho Viana, Anptolio clC' 
C:i 1rln" Bnnos. Lul2 rtr Mo11rn Re:>:"1

·

r:,. Ern<'.<;to TPrrt•,:; Rr~c;il. ,Jos(i G<'cilio 
rl1• Alr'tlnr. Antonio J.ino D11:1rte ~ João 
P111Hci~co Pereira de ArlluJo. 

Procésso penal do termo de Pedras 
de Fôgo, com séde em Esnirito San
to. Autora: a Justiça Pública. Réu 
Eufrasio Aouino Tomás. Remetento 
o dr. Juiz Corregedor. - Mandaram 
prcmover a responsabilidade elo re
presentante do Ministério Público, 
unanimemente. 

Procésso criminal do termo de Pe
dras de Fõgo, com séde em Espirit('l 
Santo. Autora: a Justiça Pública. Réu 
José Alfrêdo Remetente a Correge~ 
doria Geral do Estado. - Mandaram 
renovar o procésso, unanimemente 

Procésso criminal do termo de Pe
dras de Fôgo. com séde em Espirito 
santo. Autora: a Justiça Pública. Réu 
Horácio Pereira da Silva. Remeten
.:.e a Corregedoria Geral. - Manda
ram baixar os autos ao juízo de sua 
procedencia, por não haver nenhuma 
prO\'idencia a tomar. 

E. nada mais ocorrendo, foi encer
r.:i.da a sessão pelo exmo desembar
g·ador presidente do Consêlho 

A proposito do mesmo assunto o 
professor Sizenando Costa. informou 
que t.elegrafã.ra ao dr. Maria Mélo, 
membro do Consêlho Regional de 
Geo~rrafia de Pernambuco. alvitran
do wn acôrdo. não só sobre Umbu
zeiro, como Lambem sobre Pedras de 
Fôgo e Serrinha, que estão no mesmo 
caso daquéla cidade e que. segundo 
tele~rama que lêu, o alvitre têve ('l 
melhor acolhimento, tanto que o 
Consêlho de Pernambuco já formu
lou as condições em que se devem 
basear as negociações. 

O assunto interessou todos os con
selheiros, ficando assentada a ida de 
uma comissão a fim de estudá-lo in 
loco, para apresentar, então, a pro
posta paraibana. 

Tratou o Consêlho. a seguir. dos 
Jimites da Capital com os municipios 
ctc Pedras de Fógo e S. Rita. toman
do varias deliberações a respeito. 

Em seguida. o sr. João Leomax co
municou ao Consêlho as conclusõe.s 
da comissão nomeada para estudar a 
indicação do sr. Pedro Batist3. r(>fe
rente á nomenclatura de localidades. 
ficando deliberada a publicarão das 
mesmas, para receberem sugestões. 
logo que a comis.sáo justifique devi
damente os novos nomes proQostos. 

A· reunião de ontem estiveram pre
sentes, além do presidente dr. Lauro 
Montenegro. mais os seguintes con
selheiros: tenente-coronel Magalhães 
Barata. conego Matias Freire drs 
Pimentel Gomes e J. de A vila Lins 
professores Sizenando Costa e João 
Vinagre. srs. Pedro Batista. J Leo
max Falcão e Francisco Nogueira. 

o PROBLÊMA ENCONTROS COM HO-

19.05 - Musica popular brasileira -
Esmeralda Silva e pistonista Raimundo 
Napoleão 

19,20 -Musica variada - Jor:;;-e Ta
\'r,res e jazz da P R I -4 

19,45 - Musica popular brasileira -
M:irutm e Cachimbinho (locutor Alirio 
SilvaJ 

20.00 - Retransmissão da hora do 
Brasil 

21,00 - Musicas léves - Orque~!ra 
de salão .sob a regencia do maestro 
Olegario de Luna Freire 

21,15 - Jornal Oficial 
21.20 - Velho album de music~.i 

brasileiras - T:inia Ferreira, Jma 
Monteiro, Otacilio Filgueiras, Silva Ju
nior. Dudú Pessõa, Milton Dantas e Nô 
Monteiro. 

22,00 - Jornal falado da P R I - 4. 
22,10 - "Enquanto a cidade dor-

me". Canções internacionais 
22 .25 - últimas noticias - P R I -4 

i1;forma 
22 30 - Bóa noite - <Locutor J Aci

lino) 

NOTICIARIO 
oA SIDERURGíA NACIONAL MENS, LI V R os E PAI'SES Ccnsull<\do )Jcdko, - Acaba p sêr int:llado, â rua Barão do Triu11~0 

RIO, 18 (A N.J _ o sr. Pedro Ra- n.º 419. l º andar, o consultório 1r.e-
che apresentou, ontem, ao Consélho HIGI'.'lO COSTA BRITO <'ico de dr Jot,;é Clementina Juru·,r 
Técnico de Economia e Finanças, em recem-formado pela faculdade Oe :\1 -
sessão realizada â.s 15 horas, impor- Acabo de virar a l1ltima pagina do Porque nos revela e torna conhPcidos úcina ào Recife de cuJa tw·ma 1oi o 
tante peirecêr sõbre a exportação do livro cif' STEFAN ZWEIG. que a ·'Ecli- vultos ilustre.s que não chegaram até orndor 
minério de ferro, em larga escala, tôra Gua.nab:\.ra." trae!uziu, recente- nós, cujas personalidades não atingi- O joven clinico ronterraneo. q•J< 
além da criação de um grande estabe- mente. para o portugues: '"Encontros ram as fronteiras de nossos conheci- c~:er.::.en as funções de interno, ]'t, · 
lecimento de siderurgia nac\'mal rom homPn~. livros e pa.i<5es". O vo- mentos ou se chegaram até cá, não tl- concurso. do Hospital Osvaldo Cr~ : 

Trata-se de um trabalho minucioso, l lume reúne uma série de ensaios do au- veram projécão bastante Ficaram e.s- t;:.mbém rx-11,terno dn Clínlci1 dt: n.-, 
em que º. sr. Pedro Rache estuda, com tor, escritos em. ~pocas diferentes e sô. - condidos nas estantes de alguns erudi- enç2s lnfectuosn:s e Tropicais da F:.;.
inteligencia. todos os aspéctos do pro- bre assuntos vários. . tos egoístas. Além disso o livro de culd3dP de Especialização em Tube:-
blêma, detalhando profundamente os E. ao ence~1armos a leitura dessa ZWEIG é cheio de periodos que nos c:ulose 
seguintes pontos : aJ exportação de "?!eta~ea. mais se firmou a no~a op1- falam a Jinguagem de um espirita O dr. J. Clementina Junior é espC'
minério: bl _ siderurgia em bases mao, Já f~rmada pelo coi:ihccimento verdadeiramente integrado na. idéia de cialic.ta nas molestias infectuosas em 
económicas para as necessidades do de outros hvros de ZWEIG, de se~· o apróxlmnr o.e; homens, de transformar gera!, c'iagnost.ico e tratamento espe
pais e cl _ g·rande siderurgia para Hustrado homem de letras um escntor a vida. fazendo-a bôa e sem rancõrcs, rializac1o drt.!. doenças dos pulmõc.,. 
conÔorrer ao mPrcado mundial. , de alta linha~em, sereno e seguro. sem odlos nPm dissenções, cte dar-lhe IJ1·onquio-; e pleura 

Tratando dos efeitos sociais e eco- qualquer q.ue seJa o assunto ventilaria. 1um ~entido perfeitamente são. para que 1--------- ----
nômicos do momentoso probléma. di? E~ta serenidade e segurança ~e paten- possa ser bem vivida. Prega. despre- tanta saudade nos dizeres com que 
0 

sr. Pedro Rache: "Quanto ao ponto teiam em todos os seus escr1tos. oner ocupadampnt,e, quer fazendo biogra- ZWEIG fala de seu amigo e mestre que 
de visl,'l econômico. é claro que deve- d~tados de 1914 quer d~ 1937 Z\VEIG fia, quer fazendo critica ou poesia. ann- ficam afastadas todas as hipoteses de 
mos providenciar para tornar posslvel nao _precisou do aperfeiçoamento pela lisando paizagens ou descrevendo cos- faciosismo 
a exoortarPo de minério, 0 mais ct'do prática de escrever pa~a ser um gra1~de Lumes. aquêle humanismo sactio que E todos os outros estudos são mol
que se puder. por quanto tudo se redm~ escritor. Ar:. sua.s pag.mas _antiga~. tem deu a ERASMO uma situação de inve- dados na mesma fõrma. Depois dele
em conseguir 

O 
emprêgo do aparelha- o .!11esmo sabor 1:teráno das noviss1mas. javel de~taque entre os homens de to- los, acuradamente. muito se aprenctPu 

mento de transporte apropriado, a fim Nao ha ~utaçoes de estilo. Sem~re dos o~ tem~o~.1 .d.d t f~i~ ~~~~~~:le~~o ~:lh:i~; ;1~~s i~:.'; 
de !~vá-lo nos Estados Unidos ou á Eu- ~le~~it~, ss~m~l~p=d~X~~n~~~~~à. e~~~~ te?: ;~~ontro/\.~u~ ::1m~i:, l'~nr.:1~= de homens notaveis que tanto enrlque-
ropa, dispendendo guantia tal na ope- e - e re c. t . _ 'u , _ tros com t E" mpos, Enc-ontros com cida- ceram a cultura e as artes européas. 
ração,, que a diferença entre preço e :~ ~~~t r:sse set ~i~·ailo~·!s s!t~ai;e~~e des e- paizagens, Encontros com llvl'os. Só por isso a ol>ra (! valiosa e digna <li:" 
vend:1 :-;cJa suficiente ~ara aten?er se lê e~~ c~~~ satisfação. Tal prazer Na primeira parte são ensaios biblio- ser lida. 
aos J~r~_s e ã am?r~lzaçao do capital que ninguem, iniciando a leitura de um grafices. ungidos de saudade e de res- Na segunda parle cio livro o biogrri
ntcessáuo ao negocto ·. . livro seu. seia de ficção, como ·· o s peito, de vultos eminentes na litera- fo transforma-se em pisicologo pro-

Como O ele.men~o ~es~e custo mais olhos do irtl1ão eterno" ou seja de tura, 113. música. na poesia, na pintura fundo. em analista insuperavel O 
suscetiv~l ~e mfl~encia e o transporte bibliografia como .. Dostoie,•ski ", nín na escultura. E. nessas pagina::; a!tr- ~eus artigos sôbre a Grande Guen~ ... 
do in~ei 101 ao cáIS de embarque, claro guem a deixa em meio. Chega-se, com ma-se ZWEIG, mais uma vez. o bio- sem imprecações violentas. sem apo• -
lambem s!râ ~osslvel tornar r~alizav~l sofreguidão ao fim e. quando é termi- -:ralo impar na sua geração. Por meio trofes grosseiras. são de uma sincerid,,~ 
r. transaçao, desde que se consiga bai- nada a leitura fica. conosco uma es- dela~ entramos em contacto com VER- de encantadôra. São estudos fornUda
:-"ar O ~rêc_o. . ~ . pecie de :saudade porque acabou tão HAEREN, RILKE. GORKI, ARTUR .veis de psicologia humana que re.sll· 

O p1obl~~a de expo1taçao de mmé- gostoso pra7.er intelectual PAGANTNI. HERMANN BAHR, BRU- mem numa das mal<. penetrantes mai-
rios, conc;1~te. portanto. em proporcio- A última obra de Z\.VEIG que lemos, NO WALTER. MASEREEL. BUSONI <lições que temo~ visto. contra o de-.-
1:1ª1: aos exportad~~es o transporte das cujo titulo encima êsses comenta rios. JOHN DRINKWATER e tantos outros. , ário cios homens que. mconcient -
Ja7:1dns para os cais de embarqu_e, por f ao nosso ver, uma das melhores elo t-al se os tivessemos vendo e privando mente. em luta~ inglorias, devorah.
preço. q1.1~ o~ entregu_e e1~1 quan,t1dades autor que se traduziu para o nosso icli- com êle:> se uns aos outros. São paginas q11~ 
iprec1ave1s a in_dl!,stna s1derurg1ca na- orna. E. é de justiça dizer que MILTON o estudo sóbre VERHAEREN é um penetram bem fundo na alma da gt"11 
c10nal. em cond1çoes iguais aos dos ou- ARAU'JO nos deu uma tradurão ex- dos mais Jortes capitulas do livro te. dominando e comovendo Pagir :.i' 
troe; fornecedores. celente mantendo-se ã altura do es- A surpreza da morte do seu grande f"Scrita.s. Bliás. ha 111uitos anos. n "' 

Essa. capacidade póde ser fixada em critor ' amiJ!'o produziu intensa emoc;ão em de perfeito .sabór hodierno nel'lt. 
dez m1lhõ~s de toneladas. Como a Não sendo umR obra do vulto de ZWEIG. E foi neste estado de dór quE" fáse da Civilização em que os Jorn t 

preocupaçao de baixar o p1·éço do MARIA ANTONI:l"I'A, que síntetiza fôram ditadas essl.s paginas. e.stão. no mundo inteiro. ch~los de , 
transporte e sua efet.1vacão implicam toda uma época de agonia e clesespêro Asslm traçadas. sob "viva hnpre~- ticlas de guerra, ele promessa~ de gu,·.·-
7:c aumento dn capac1d_ade do :n:iesmo, e que t, a .1oia mais cara dPntre todas são'', quasi nos permitem o dire ito de ra. de ameaça.s de guerra, de dts<·· -

~o~~ri~o qi~/ o ~~~~~t!ç~u1~ ~~i!i?i~~ ~~i~?r!i~\~~ei1~!iu~a~~~;5v~~~~~· ;.~~e~·;:.~ ~~~ú~~~;~et~~~:r~nct;t:~ ~:fct!~~ ti~s f~~I~·= ~~e~s~~ç~a~nl~~~fld~~ ~~~.r~~~~ ~~l' c; e 
que o fixado". de tudo, um Uvro de rnrn. utilidade. mativas., tanto calor na.s desc r ições, (Conclue na 7.'' pg., 
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A rrfl:/t11 ri t' 111 ,·1lr10 , c!r~ ,i a 
,tlne o ·r1.;d1tu ,11pkmc:11tar de 25 OOOSOOv :t-qul:sit;lda l' 11 p,11,.,1 ,0111 p, ,n:d \, •• .,, 11'111te e cmco cnt1IO,"i dl' ré1·1 li Secretaria da A(lri- 1 ,:_,· 1 " Jlinlt·ri;,1 1 

rL'ftllrCJ C'tJ11,er1·io, v,or,,n e 01,ra., P1íblH'O!j 

AnJcmiro de Figu<·1ncto. '1111·1Hn1ur f'l·cti•t;1! no & ... tado da Pan.ub<1 
u~ancio ri.1• ut1ibUic:'íll·c; qtw l!H· fio runlt·ncta ... JH•la Cofü,t1tu1çf\O Pedernl 

m:CHF'.I 1 

Art. 1' Firn abtrlo á Sl·(·nt;ll'la ct,1 .'\gnculturu Comt:i-cío. Vlucão 
e Obras Publica.., o creditv dt.· \illtl' 1· cnic;o eomo" de réi~ i25:000S0001 sUf'li<' 
mentJ r á \'t'rbn "Kvcntll,u!- ··, dn .:SrnJ<·u F~ tildUAl de Cla· ~1tirar;-to cio 
Alcocl:'w. ton.-.1:1ntr. do Dl·creto no fl:r;. ctr ;JI 12 19~7 

Art 2" RP\-ogam-~r as dbpC,;s.1~·11l·s t·m comrA.rio 
Palacio da RN:.11.:nç:io. f'lll JoÃ.o Pt·-,,od., ll de mato cte l!JJfl 511 ° da 

Proc:J;.1ma<:iio du Re1>ubl1c·a 

Reproctu,.i<.iu por havei 

lntcrventoria Federal 

0 llltf'n'C'HlOI FNic1nl no Esir,, 11 
{.o Par.tib.1 nomt·la ,, nonna(I •:i r,; 
11lotnciri~ Ci!-.tra Bl"t?rra C:n-akanll 
µar. l' ~r;,rr ..:-r m.tt•rinam,•11t1• o l",,, ·r 
ci,- p1'UII'•-'" -rr~ dt' ] I ,·:r.·llrl:l (1.:i t· 

úou 1·11rlilnt·11,.u mht'\ de ,\reia! , 
mmw'ip10 df' F ,)'lt r:1.1,r,a ,t·l'"Hhi.u-U C' 
li<' tf1 u:o H pn·:.Pntr ponarLl 

l.cL1tro Br;.erra .\Jo11te11eyro 

r rcrnc·t.~·'r) de Paula Porto 

a1clu rum incurrt-cÓl'!:i. 

Sccretal'Ía do interior e 
Scguran <: a Pública 

: H I' \ >tT \ \J I :\" J" ( H I I I H (. \ ( H, 

tXr'iDII,;NTt DO D!RE.TOl-l Dv 
DIA 10 

Pt·tkúo 

U,• Mana .-\ll)fl ,\nrnJo. 11onnalbi.1i 
rl:plomn(.n, ~oi1~H.111<!0 pcnni, 10. µ~1-
rn pn·.<::n ,,...n1ços no Grui,o Escohr 
· Cvtllrn Li~.hóa ,. tlr .Sta. L11zb elo tin
hu~í c:n Ollll!; pnra o Fs111do OJ>
ltndo 

TESOURO DO ESTADO DA PARAiBA 
Demonstração da receita e dcspêsa havidas na Tesou

raria Geral , nos dias 17 P 18 rio corrente mês 
DL. 17 

RECEITA 

Euldo ant<:rior . 
i::t.··ccbN.iorí,1 Rt'nda'" C;.1pltal Arn 

1·:1'1,•1,io uw lG 
'"IJ:\l'I w.-,r, Akll:l.:> 4' E.,"ÓIO:,, P-1·1~-

rb cio cha lti 
h.f•1nrt1c·:Co t.rn1co., Eh"•trico· ~· 1:-

clo rencl.- lb 
'1:11 .1 ,Jo·-é c.,t Siiva Ca.ucão ~,,. 

h17 

/clauto Bernardino d~ S0 11.-;.). C?t'-
ção eh.• luz 

Ht'llor F'.ibril:lo Caução de luz 
,, 111 onio LJu~ N""to Sala rios opl·r .. -

no~ 
;'\.lllll'.- C J"V:l. hc; •Jrn,• 

Quo: Flsc-.1.hzaçf10 
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1 A UNI AO - Quinta-feira, 19 de maio de 19SS 

POLICIA MILITAR DO 
\ ESTADO 

'(Secção de Alfaiatt ri<l ) 
Rrccbcmos dessa repartição cL Po

licia !\lilitar do Estado, a s<>guintc l)(J-

tn .. ~°r:~ 1~~~1i~~a~~/~bli~~~~f/rcccr ,, 
DESTE CARRO COMEÇA NO PREÇO! 

egta Secção as costureiras mh.t.1·icuJ:1-
das de n.0 s 26 a 54, nos dia'i 17 e 1D 
terço. e quinta-feira. a. fim d~ rvc,'
berem peças de fardamento pura con-
Icoeionar". , o, 

RenUas de (.;ompina Grnndc .a fim cl" 
atender ác: ctcspêsos com pe.•,soril " 
materictl n,1rn os ~e,.\IÇOS drt Usllrn ri,"' 
bcnrfic,ar farlnl1a de 1w11:l11óc'.'l. e:" 

L~~~ 1~:~J. _:_ 1c1,~m. icil·m. n. ,V 975, eh 
qufl,ntía d'! 2 ü36,')600. t'miticl~,, cm fr -
\.Ôl' dos SI'!--, CU11ha & D1 Ll1'3CI0. ('01-
nsponcJentc ál:> despêsa;; efetlVfla:-: co1 •• 

u perfuracõo de um pôço tuóular no 
Leprosário 

N. 0 1071 - Ao Diretor dcUFomen~·· 
c,a Produc;üo, re111etcndc cópia. do Dr
créto n. 0 5. 188 que .regul:1mcfttfl a c\is
tríbUiC'ÜO cie terra& agrícolas 11b pasto
J Lc; nos repü !.riados, envi~clo a es .. 1. 
~ecret".ria pc:ici Diretor Gera:1 do D!'-

1Ja:.~n~eo~~o ~~~~~:~~.1 
i~~m~ºlf1~~

1
1
1
·:~~~~ 

e Com a creação do Ford E1fcl, Ford 
alcançou a mais completa realizaçio 
economica no automobilismo moderno! 
P ossuindo um motor de 4 cylindros, 
com 32 cavallos de força, este elegan
te e confortavel carro confirma a tradi · 
cional economia Ford, fazendo até mais 
de 14 klms. por litro de gasolina. Pe
ça, ainda hoje, uma demonstração do 
Ford Eifel - o carro expoente de sua 
classe 1 

romf-1:feE ATÉ MAIS DE 14 KILOMETROS POR LITRO 1 

ilb~facti~~ l~~~~~i;·o pa~·a 
0
~~:g~i~J~ã~r,r;~ 1 -----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~~ 

de !llgodff!.o. ! Servl<:,o para o dia 19 1Qui11La-fci- E s p o R T E s N. 0 1080 - ld~m idem. r~•neten~,1. ra) 
parn icfonnacões, " cópia do cteaeto · • , . 
n. 0 39, envir:da á Secretaria do ln Dia á Polícia. 2.º te·1ente Uil~ún 
trrior pe},, Preteito cio i\tíunlcipio r!.e .t\.Onda á Guarmçáo. sub-tenete Pc-
Pi:tn<'6. 1 ciro Di'l.S. 

N ° 108! - Idem, ide1.1. Jl!comen- Adju'lto ao oficial de dia, 1. 0 sar-
clando a observancia do hofài'io ins- cento severino Ferreira. 
tituido o::ira o;, Iunciouário.$ p.aquria Dia á Estaçc\o cte Radio, 3.º :si.Lrgca-

e~r~ti!·í~,3iª~~~;;;~~e~:u~º~1t'ho~·:q~:- to G~i:~~~ ~~n~~artel: 3 ° sarg~n~o 
, 1dn ã Reparticão. neorlecio. 

N " 1075 - Ao Encerrngado do Se!'· Guarda da Cacleia. 3. 0 sargento Rrr -
,iro de Plantas Texteis, pec!indo p:-·- miro 1..\,omeiro. 

Reunião na Liga Desportiva Paraibana - O que foi resolvido - O jogo do próximo 
domingo entre os filiados "União" e " Palmeiras" - Os juizes - O represen

tante da Entidade Máxima 
ra inform::n º. número de 6ena~ .de Eletricista e tclefônista de dia. sol- Sob a presidência do dr. Orr_ls Bar-
todos os maonm~smos par3. benC'fJcm- dado José Maririno. / IJosa .. com a presenç.a elos ~~retor~s 
;tento de algoclao, cx1stent~ no Es- o 1." rl. 1. e a Cia. de Mtrs. da- ~1~qt11scs. Gomes. Lmz .~~pineh. ;oao 
ta~o~ 10 .. 6 . .1 .. • rão as guarda~ do Quartel, Cac!eiu ~~:iá~i11~!~he!~.quee se]~~~ d~o!Uei~~-. 
Cbr~s ?tt'J!~,::;~

0
re~~~~.~~~-c!i~d~

1ªJ:c~•i~ ,/ Pública. reforços e pat.rulbas 1·ealizou-se ontem, mais uma sessão 

~~~c~:c:~~~=n~s 01~e1~~~~5io~ 1:g:.z~u~: I Boletim número 108. ~~kn;}~A d~:;x~·~aN~~ ~!'~s~l~~~ 
clom:u:1, a ... Recebedoría de f\.Rndas r:e j ia:.,.) Tcn. Cel. Elísio ~obrefra, o segulnte: 
Can1pma Lrrs.1de, ~ Pustos_ F'1-;cais :.e resp pelo comando. Tomar conhecimento do oficio nú-
Bo9"ocong6 .. ~a.nttssimo e Sao ~ose d. confl"te com o original. )1.:i,ior Gvi mero 1.008. da FEDERAÇÃO BRASI· 
que}c m~r1c1p10. lherme FalC',rne, sec -gnal, iesp pelo LF.lRA DE FUTEBOL. comunicando 

N.º 104!) - Ao Procurador da f''1.· sub-comando. que o dr. J. M. Castelo Branco. na 
zenda. devolvendo a )nform'ação qut.· ! fórmn ela lei. res'Jlveu nomear os srs. 

~e ªi~~~~.111
~~~u~l~~~~~c~1::d~ia de 2G 'NJ~E·~~:t1cgEr~,~)Auo oi~~~'f~ ; i~~:et~l1vJi1;tt1~ ;!~~h~~~r~e::%~

1
ª~e~~ 

Prefeitura l\fu nicip~'1 
EXPEDIENTE DO PREFEITO l.>O 

DIA 18: 

Petições de: 

AntouiD Canuto Pereira de t.,ucenu. 
requerendo cflrta de habitaçá6 para c:s 
vrcdios rccentimente con:sÇruidos, á 
Vérn C;; ni. - Co.no requer. EXpécant·· 
:,,e ris cat·tas de habitac;-ão. sob ns. 
89

i/a~;il~~. eG~~~cs da Sllr!l, Y·)huer(';·. 
do Jiccnçe par~ ele acórdo com o pls.:i 
ta anexa construir um galpão na ca
sa n. 0 70, á a v. Carneiro da Cunl"ia 
- Como requer 

José de Va~COJlcélos, reguei eudo h 
cenç:, rmra fazer services na C(lsa n.0 

(.; l\' JL pecLivamente, os cargos de secretário 
P tesotu·eiro. 

Em João Pessôa. 18 de maio df' 1938. Tomar conhecimento cio oficio. n. 0 

1. 046, da FEDERAÇAO BRASILEI-
Scrviço para o dia 19 rQuinta-f('J- RA DE FUTEBOL, comunicando que 

ra , . tendo o dr. J. M. Castelo Branco. 
presidente àa ·Federação, partido para. 
s Europa, chefiando a delegação da 

1 

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE 
Permanente á 1 i. S T amanucnue DESPORTOS, ao III." Campeonato 

Manuel Gomes. Mundial de Futebol assumm o exer-
Permanente â. s P., guruclr uc l cíc10 da presidência, em 30 de abril 

Un1!o1 me 2 ° <caqull 

classe n. 0 7. passado, o vice-presidente, sr. dr. 
Rondantes: do tráfego, fiscal de l. Plínio Leite. 

c:},~,se n. 0 2; do policiamento fisca1s Tomar conheclment.o do ofício n. 0 

rondantes ns. 1 e 3. 1.060, da FEDERAÇÃO BRASILEI-
Plontõés, guarda& civis n~. 10. 1:1, RA DE FUTEBOL. comwticnndo que 

l3 e 73. em vista dos tel'mos da informação da 

Boletim n ° 108. 

539 á rua Aragão e Mélo. - Em fa- P:i.ra cont1t'clnw11to ria <·orpofl\Ç~.,1 

L. D_ P.. concedeu transferéncia ao 
jogado1 amador Antonio de Góis Né
to, do Botafôgo F. C ' da LIGA DES-

ce elas informações, como requer. e devida exccuçMo, pul>l1co o :st?r;uln tland, do auto placa n. 0 415-Pb., 
Ma rir, do Carmo fv.1.i:o;1eiros da Cn:z:. te. bem como substituicáo de olacas, por 

~i:J~V ~e1;1~!t~~aA:a\1ep~:sp~rra:~ l ~~1

i:s;;~~i~1éu. pc~~res~~~~~~t~cs;~ir~t;~ 

1.rsºo~ª~a c~ri~!ô1o doB~~~L~i: 1 rteM~~;d~rpi·e~~:~~~°i>elo filiado Espor-
RA DE FUTEBOL remetendo um te Clube. a inscriçiio do amador Pe-

::1~~~~1~~ t~s;i1;!st~t d~e co~f!á~::: ! dr~r:~~~~.e j~:::.lc~~tlpróximo domin

â!º e!r~s
1
J:ir!b1~f p~J:fi~~tºi11dªci,r~;~: J i~1!ei~~5.co~~~?i~a~~onuag~;a 

0 j~~;. 
cittindo. ainda .. dar rnnior divulgação I nos primeiros quadros. Luiz Franca 
a lei em c.préco e publicá-la no órgãv Sobrinho. e. nos 5'egundos. Antonlo 
oficial da L. D. P. Rodrigue!- lle Queiroz Filho, e par~ 

TomDr conhecimento de w:no clr- representante dA L. D. P .. em cam· 
cuhu· do Clube Campineiro de Rega- po. o diretor Carlos Neves da Franca 
tas e Natação comunicando a posse Aprovar os jogos rer,hzaclos no dia 
ele sua nova diretoria para o exercício 13 do corrente. entre os filiados Bola
de 1938. fôgo e Pit:iguares. mandando conlar 

Tomar conhecimento de uma cir- dois pontos para o primeiro cime do 
cular da Federo.cão do Remo de São Botafôgo e dois para o segundo do 
Paulo comunicando a sua fundacão Pitaguares 
e dando os nomes dos seus fundado- Aprovar os .iogos realizados no dia 
res. 115 do corrente. entre os filiados Au-

Manclar arquivar; por unanimida- to Esporte e Esporte Clube de Jot'i:o 
de de votos. todos os oficies e recur- Pessóa mandando contar dois pontos 
sos do Fclipéa Esporte Clube Recrca- para o primeiro time do Auto e um 
~~i sobre o jogo Felipêa x Pfllmei- / ~~~tti tfi:e c:d:u~~g~~~6rt~~1e do Es-

Renovar. pelo filiado Botafôgo. a Deixou de comparecr a sessão. por 
inscrição do amador José Americo de motivos .1ustificados. o diretor Carlos 
Almeida. Filho. Neves da Franca. 

Mandar trsnsferlr para o filiado 
Unlâo, com o resr>ectivo passe do Au- o "ESPORTE" ESTA' DE PARA-
to Esport~. a inscricão do amador Ar- BENS 
mando Barrêto. 

Renovar. pelo filiado Palmeiras. a 
inscrição do amador Severino de Oli
veira. 

ManelRr transferir para o filiado 
PalmeirRs, com o respectivo passe cio 
Sol Levante. a inscrição do amador 
Luiz Ah•e,;; de Vanconcelos 

rnscrc,•er. pelo filiado Auto Espor
te. o a.mador Wilson Martins, preen
chidas todas as fonnalidades lega.is. 

Aprovar o balancête ela tcsow·aria. 

Os que formam nas fileiras do sim
patizado "Esporte Clube··. estão de 
parabt'ns. com a ótima aquisição que 
vem de fazer o valoroso clube parai
bano. incluindo. nas suas fileiras o 
grande centro médio paraibano: Pe
dro Atafde. 

Com o concurso dêsse conhecido 
elemenLo, o ·'Esporte Clube'". está ha
bilitado a uma reabilitação completa, 
estando por isso mesmo de parabens 

~~i~~r:ng~ ~~~~n;rop;it á r.~mr~1
~ril~ l - Entre~d 1tc Cartcir,, (lc ldc:t· 1 ~r~~f~~~~ ~;!~~t~;Jia; ~~:~ ~~;1~;~h~;. 

deA~i~~;;~·\, -R~~t~i. ';~~~~l-¼ndo !1- 1~;~~~fr~sdeE,•~~;~ri~~sic\;,~'et~~s°p~
6

1ret~· F. Mendonça & Cio., Ltdo, teu

~:~;~ n1~:r,~. ~·;~~1~11~~i·'. ~1i,~~1~tbe~' .. ! ~~ic~ns{~t~;f ~~n;n~1:~~;;1c~:~o 1~0.Mi; ~lio~.~~~.tc:;\~~ap~1: º c~~;~'..~a ºo~f:1\~n~;~ 
doto. _ Como requer. , hoje datado. a fun de serem tlistri- tista n·qu rendo tro11sferc11c1o dr· pro- INFORMAÇÕES NOTAS POLIOAIS 

M<'trop~le, Cio. Nacional de' $cgu- buid~s aos seus re.spect!vos donos priecla?c para o nome ele Louriv;,j 
ros G"nll:s. 1equerendc liccw:a paJ~ n - Entrega. de Bal~ncêtcs; - En- Gouve1a da Luz. - Igual ~espacho l\10 \"J \ IJ~NTO OF. 11 osr1,;nES NO 
se est.abekcfl' com agencia C:e segt.- trcga-sc- no ~r allnoxA.rife pugadru, TV --: i\!u lta Paga: - Fm pf!go pelu Pi\U./\ 1llA 1101'EL 
JOS na nw Mc1tiel Pinheiro. n.º 252. os balancétes remeLidos pela 2Y SPC- Cia Paraiba de CimenLo Port,J.ind, 

PESSOAS IDENTIFICADAS. ONTEM 

Lº a.~1dar. -:- ?im. pagqnq9,1 log,o _0 çªo d9_,J):[fc_gp_,ete . .Cam.Pina Grande e multa de 50SOOO, P?r int'r_ação do n.e Dia rn· o Itls.tit>Uto .de··Identíficação e Me-

CfUJu1i~r :1~ci~te~~nrique de Almeidri ~~~g~s~ereie~~~~
1
:~: ~: 1~~~?:R~e ('C~l:~ guttu~nlºvr~~c::i~~~e:od:O:~\~iional'io; E,ht1., m o.'- s('guh,te..,: - Tlinhnar ~ic~-Leg~J. expediu, ~ntém, cal:teiras 

1 ·d l t' - A 1 · s · <;es~r BedcJo Alfr~?o Dias. ~r. Cai:- Cle~i~~~~da::di~ ~~gu~~~~spe~~~!{c1o 
~~q~~\~~~rntir~~;cü~lllpar;1,0 ~n~J~~;~ 1 t~~-~~t~

1~.,1,n°~~ ~::qi!r~5 
últ~~;~i.r u;r,~&. ~ d~rt~~.~~j~-sQU<'~~b~n.

0 
e~~·c,nr~~~

1;f~ melo M. ª!11º11ª· Flori:\np. A •0_,ois. Luiz I F/ancisco das Chagas, Man~el Miguel 
Siinta Julia e Mncocos. - Deferido., III - Peti<'õcs Df"::;.p:,ch ada-.: - De dn 1.n /ST .. que ·"C achnva .ausente. Gucrrnzz1. S. Pcq_ueno. Jose Eduard0· de Araújo, José Alves de Queiroz, Jo-· 

João Pcreila tlr Limo. requereucJo lt:ig_lbe Rodrigues Chaves, chuuffcur Is.em licença, dêsdc o dia 28 do m0s B.encdito GulsC'Utl .. Lurn Sa~a. Anto- sé Luiz Cabral Amaro Martins dr 
r,provnção pnra o plano de lot.oomen·(, protisslonal, requerendo dispensa da eie :1bnl úll.imo. . 1110 Líl.rlcll·::, 1:"enechto P~checo Mar- / Araújo, João IÍodngues Fernandrs, 
de sua pronrieànde. Bõa Vista e Man- rnult:1 ouc lhe fôra imposta por infr~- 1 . VI - Destino de Fisca l : - O fiscn1 tin-; Brn~lsnrlt ~cel ~al~lton rau~ Severmo Pereira de Mendonça, Joél 
dacoru · - Deferido , 

4 
dto do Regulamento do Tráfcg-o Pú- ao tráfego de 3. ' classe n. 0 14. Jo'1o I~cto ~e\ ei~ 0 Té n~UJ~t clf\11 in_n Correia Rocha, Pedro Sabino de Fn. 

Cl0tilde cnv::ilcanti Espinolo, reque- blico. - Dcfericio Arcanjo Soares. esteja pronto p~.~.i "1~co. 0 8.n ° ;º'ªAbll~nueD ~~e.ir! ria.s, En~nni Camilo de Souza, Vene-
1·cnC1o Jiccnçfl J)tH·a c.onstrnir, 2. ouarto· De José Marqt1P,!) de Sousri. no mes- ,,tglll~ am~nhã p~r., .á C'idnc)e de Sa,1· ~llfo:~ Bi~m~;'-·· C t 1º an 's ziano Vital do Régo, Samuel Gomes 
ua rnsn n .... 173 á av. João Machade,. n,o ,:icntido. - Igunl despacho. to Ritri. aonrle I1~rl'a ,"'stuc1onnrJo '."'l" I r~.ncJsC~ e Ab-· 1

1!rd º1~~1tos Ide Andrade, Manuel Quintans de Oli-
- Dcfeiiclo. 

1 
o,, Otac1lio Coutinho. requcrcnoo UJ!f"tfor cJ .. Jib(.rnc,w clestn Tn~nrt'Jl'Í;1 i~i',~~1~1·:-=_ \V~lkln~ B~l'k. · Arn.ilclo ,·eira, Pc~ro Leite Ramalho e Seve-

Mot1tepii) de Estaclo. requerendo 11- lransferPncia ele propl'lednde parn o . VII - Recebimento d e Jmport;w-

1 

Bronl. ncnoto Viana e familia, Jon~e rtno Justmo_ Barbosa, todos rcsidrn ... 
cença para fíl:.:::cr ampliação no pre- JlOlllC do:s s1·s. Demóstenes Barbosri eia: - O sr .. almoxarife pagador, em Dínir. e familia. Aristides de B:"17.ile. tes no interior do Estado. 
c1lo n.º 59 á Travessa dos E5todos. - N, ºCia. do cano "Wanderew.··. pl~i::a µar.te ele: hoJ~, com.unkou haver rr.- lJoiio Cnsuio, Monn Lêcla. Rui Vianri.. . 
Deferido n 36G~P~. - Como requo. _ ~ eb1do c.a. 1. Srccao elo Tr:.\ft"go. 1 Cor.nrré (' Sl"nhora. Eurico Si.l\'a e se- REQUERERAM CARTEIRAS 

pc~ó;:reteiturn multou as. ocgumtcs ~~~,º~1ilf;~~;o t,~-~;~!:1if.1~lf:<l~ ft!gg~"'gI~ di fo;;~~~t J~,f~~~i:Z~/ nhor::~/:;:Nº;;~ M:::::l'Af, cieDi~~nt~~d~01ásr~~~1~;~9:; ;;;~~e~~~s 
Inácio Guimarães, rua do~ CaririJ p1aca n. 0 385-Pb, pertencente a E.e.- ponucnte ás rendas daquelf.. Sérçv,., Valdemar Luiz da Silva, João Vlil· 

1• 0 325 em 20~000 :;.on Gomes Ribeiro, bem assim a mu- nos d}as 16 e 17 do correnl,e 1'C'!:-SÕas ;1.teodidu:, ua A:,;.sis tcncia: na de Lima, Adauto Atilio Pereira de 
Pedro AinuJo rua d 1 Repubhui. 11 

1 

ct,1nç9 de catego112 para pnrt1cula• VIII - nendas ,la. ? ª Sec<'ão: - se,•rt1na de Assis. Clotildes So'lre:s. 1\'!élo, Antonio Araújo de Oliveira, Ma-
604 em 20, 000 - Como i)ede. pag::mcto as taxu:s t;,._- O sr nlmoxarif~ pagador comumcou Joào F!"'ITeirc cln Nól)i·ega. Antonio nuel Estevam. Ant.omo Paulino da 

Augusto Vclô:so em 5osooo vida.:. l,nve\ 1eceb~no ao Ch~te ao T1áfew Gomes de Lima. Vlce:nte Jerónimo do Síha. Severino Pereira dos Snnlos, 
Paulo Lourcnco em 50:-;0QO I De i\ianuel Augusto Fe11e11u., no eia 2 Secçao a impmtancm. ele Siha. Joriquim de Brito. Clodomirn ele .\ntomo Americo da Costa 
Porflno Jo~e em 50$000 ,nPsmo sentido prua a motoc1clt!h ,,, 263SOOO, co1:_1espondent.e ás icnd.::; Barros. i\fonuel Henrique, Manuel Fc 

_ placa 11 0 Gl-Pb, adquenda J)Ol rom- df\quela Secça.o no mes de ab1il U~· lix de Sousa. Gualdo Marcolino da St\.. EXAMES PERICIAIS 
CO;'tf~NDO DA l"OLICIA MlLITAB ma o Manuel Vitório da Silva - tu120 ~sslm d1,sc11m, madas ,a. Antonio Sales. Robervni Cnvnlcnnt.i 

DO i~~·t't\OO DA PA RAlBA 00 lcomo ieqi;er 1 :Sccç,,o cte Ct mp11a Grande Paiva. Ernesto Silva e José Ribeiro de ForcJm submetidos a exames µcn-
~ OC.'l'E De Alenca1 da Cunha Rego, req11n- Para o Tesomo do Esta- 4 - Mf'Jo ;A~ic~~L:;ttuto de Identlflcn.ção l' 
Q11artel tlffi Joio Pe~~os 18 dr maio 1 f'ndo transferencia de proprlednd•J do OB?~.JUU Gabi nétc dent itrio · - Fôrarn aten- Franscisca Ma.no da Conceição l' 

oe 1936 1 P'\ltl a Cm Parafba de Cnnento Po1 - PaJ : ,t: c;!1'i>:t~::,? E 634!:-.QC..., didus 22 pessôas. Ma.ria dns Dôres. 

I
Para O Tesouro do E, ta- LOTERI A DO ESTA DO U A P,U t.\ Il!A IDENTIFICADOS NO REGISTO 

do 1 .182S50ú GERAL 
Paro o cofre do CE 159~000 ExtraC':\o em l i dP maio de 1938 

1 •>(l.,.h, d" Cajazcfr.l.,.: Fornm identificados 110 Registo Gc-

i P~! 
0 

Tesouro do ESLa- l :(hu~ur.,1 ~i1~ . . 1
~ ;ggg~igg ~~f~ a.º1e~1;~fi~~dci:etti~~ j~~~lii~ii d~ 

!Para o cofre elo CE 150SOOO j i
3
1~

3
-i .. , . . 2:000.\000 1 !VIanuel Artur Lmo. 

1 

"" .... 1-----------
Somp 7·263~úCJV l 9711 . . . . . 1 :1)00~0()0 Eurlco silva, companhia t.('a:tral Rc-

1 As l 'l'cnente Joi o ti~ boosa e T ELEGR;\-'l.\ :S UE'l' lDO S ~r~~ia~~:11~~;ix~·i;a1à
1
i
1:eíifir;~:~~tc1~ 

eu N H A R t G o I R M A os s1tii'-ir~~t~~: ~e~~;gm.tl F . F' er r~l· N,l Rrµaitiç~o ÜClUI dos COrtf'Jf)~ t ,roe }~i~~~~.1;~· :~:m~~"t,
1
~1:

0
~~~

11
~;r\i~ '.!:.:=::=="'==========================~-J :-a r1 1"' lllin·ir.1 "nh-ln:-;netor TPl1>a,,'lf05 hn h.,.h~:irn1nr1 .. retirlns pnrn Mqr"l1),, Otrihi<>! Rnnf' J\ll'P," l\rltn 

ANTES DE 

CIMENTO 
COMPRAR 

PARAíBr1 
consultem os preços de 
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----------------JUNTA EXECUTIVA REGIO- 'ªr!,!1~ ~R~A~OR_A\! !..~hmann e I N E M A 
- 1 ni~trib11ir60 Pongctti)- Rio, 193fl. 

E STA T Í S T I e A _ o. ctespnisri~io comercíal d.o 11.vro de "N , d " f'J d d ' "PJ " 
poesia nao consegue estnncnr n tor - asei para ansar , O I me e ommgo, no aza 
rente nupvtnosa dos bordos md1genas 

No dia 10 do corrente rPalizou-se a Saúde Pública ~e encnrregaria da Os poéta~ continuam a aparecet e a 
mnis uma sessão ua Junta Executiva codíficaç,ão dos óbitos de todo o Es- coletividade nem sempre :se apercebe 

NAL DE 
Regional tNlo, assunto que reclama con.llect- do~ ,eus líricos anseios 

Compareceram os membros natos dn mentas de médico demografL~ta e a o sr \V. Bu.schmnnn, entretanto. 
mesma. professores stzenando co~ta npuraçâo geral desse ramo de e~t:.tlis- frnen~e des:.a onda de vercejadores 
Jo:lo da cunha Vinagre e João Leo- tlcn seria feita na Secção Hollenth, a- como poéta de valor invulgar. Aprimo
mnx Falcão e os representantes elo M1 - nexa a.o referido Serviço de Estatística. rou sua fôrma, adiando lndefinida
nistério da Marinha. capitão de cor- Fkou então deliberado que o dr. Aqui- menti?' .sua estréa. Não se precipitou. 
vêta Alfrêdo Salomé da Silva. dn Pre- Ies Scorzélli faria estudos não só dessas Produziu para si. antes de entregar ao 
feitura da capital. agrimensor Frnf:\- estatísticas. como das que lhe são público um i)ro<iuto ri,-, Incertezas ou 
cisco Nogueira da Silva. da s~cretana correlatas para propôr wn plano gernl. simples dcsvnneios poéticos. 

da Agricultura. dr Carlos Fanas e d~ m!';~a~ l:~-~~a~~ di~ut.~~ d~·e~~~:e~t!s t E~Tl ~~;s~h~e ~~!l;n o ~~at!~~if~~:~·; 
!i:~~:~l:ri~:i!n:r:~~'f;!~i::f:~; ;~r!f;tdri~.~º e~~::r~~~s m:.\r~t~~ ~~~:i ~nt~;i1~· Sia,.,:';~"º p,.;i1J~;ei. 

lá.ria nêste Estado. llios. fu~!i;e~r~~c ucf~ ~~·!n~~r~~~~~ · teria en-
Faltaram a essa sessão. por motivo chido cic orgulho um pl'lncipiante pre-

justiftcado, o presidente efetivo e os VIDA ESCOLAR cipilacto. Vc:1cent\o a. escala do aper-

~:p~es;~ta;;~:ein~·i!il~~tél~~re~i~rGeue~·~ LICi~ov;Ap~~Zi!tNO 1 ~r1~;~~~~:1~ii~ ~~\i~1\~1~:~,/~I~?g;~\i1~= 
F~:;s1~iU os trabalhos. na ausêncl~i Fni afi'.':ado, ontem. na portaria do ge agora com o seu RITMO ARJ ANO, 

elo presidente efetivo. por ac~amaçào rt·P~I ~~~:;ba;~~cr~t~
10J~:1~~~~Yu~~; ! ei~v~lâ~~u1't~~~l!ichmann esperou. vi• 

dos membros da junta. o capitão AI- matriculados nas seguintes dl/;c1pHnns: ver os anos nue lhe 1alt..'1..vam e t.1rou 

A cidade vai a~sistir domingo pró
ximo, no "Plaza ", á exibição da ex
plendido pelicula ''Nasci para dansar", 
um Ulme revista da "Metro" que está 
fadado a grande sucesso na téla dêsse 
luxuoso casino. 

E' Justo o destaque nessa cinta, de 
Eleanor Powell. sapateadora de fama 
mundial. que pela primeira vez se 
apresenta entre nós, desempenho.ndo 

um pap~l de destaque pela sua atuaçi'lO 
e~pecíal no filme. 

Vazado em motivos navais, "Nasci 
para datisar" é interesso.nte porque 
além de todos os seus bons efeitos de 
representação, apresenta situações de 
flna comicidade 

A montagem da cinta é. luxuosa e 
deslumbrante superando, em tudo, as 
anteriores produções no genero, ela 
marca do "Lefi.o". 

O "Rex" vai exibir, domingo, "Pintando o sete" 
Ern tuns srssões do próximo domin 

go, o "Rex .. lançará a 1nagnífica co
média musicada da Nova Universal, 
"Pintando o sete''. 

O rume apresenta, em seu conjunto, 
acontec:lment0111 SC'nsacionais. dentro de 
ambientes deslumbrantes. Além disso 
t1ata-se de uma tragi-comédia de pro
fundo efeito espiritual, onde ha, não 
resta duvida, um pouquinho de 

n m6r Interpretando bem os seu,; 
papei.'i Doris Nolan, Gertrude Nieten. 
George Murphy, Henri Armetta., Hu~h 
Heberl e outros artistas do conheci
mento e adoraçõ o dos .. fans ''. 

O "Rex". ao apresentar essa peltcu
ln vai. decerto. alcançar mais um cx1-
t,o e a Nova Universal mo.i!> umn vito• 
Jia para a sua marca. 

fl't'do Salomé da Silva. dês.c;e trec}"lo de vida todos os ensma .. 
Lida. a áta da sessão anterior. foi As 8 horas m,:,ntos 1wcessarios á sua formação 1 .--------

sem debates. aprovada humana e wcial. Um autentico excm-
CARTAZ DO DIA 

Na hora da apresentação de pro- Geografia 1,n série 3.'l turma'. pio de condencia inlelectual 
postas o sr. professõr Sizenando Costn Ciencias lº série 1.11 turma RiTMO ARIANO. é um livro que 
cm breve relato, deu conta das provl- Hi&toria 2." sêrie 1.º turmn. merece 'Ser lido pelos que amam a bõa 
~~~~a~i~eeC:.~~o \~c:I:r:fº f1~~

3 
d! ;x~; Português 3.ª série 1 .ª turma 

I 
poesia 

março último .e 1.010 d_o Govêrn.o. e~~ As g 1 2 F'-1A onR.\ OF'OICAOA AO MI-
tadual. que dispõem sobre a chvisao l\ISTRO DA f'.\ZEXDA. - Está nos 
administrativa e judiciãrili do Estado Geografia 1." série 4.11 turma prélos dos Trmãos .Por.getti um livro 
em ser:ruida anunciou que o sr. João Francês 2.n série 2.ª turma. dedicado ao m1mstro Sousa Cost::i. 
Leoma~ que, por deliberação da Jun- Português 3.n série 2.ll turmn. "Terminolo(tia Economico Comercial", 
ta, fôra ao Sul do Pais, em missão es~ da autoria elo sr Luiz Sou.c;a GOf!1eS, 
pecial de estudo, desejava f_azer uma As 13 horas ex-contabilista na Seccão de Revisão 
exposiçÃo sõbre o que observara. da Diretoria do Imposto de Renda. 

Com a palavra, O Sl'. -toáo Leom~;.. Quimica 3.n série 1.B. turma. ~1~c~1i~!~â; ~~ i~?C~ ~ru:l~:g~~iaal1~ 

~~:~~~~ee~· /~;::::~t~;1/~1!~0 s~
1

i1~t~e= k~:t~~·i: BN!t,i:ai1'~/~~~: l.ª turma funcionário do Minisl.ério da Fazenda 
to para o levantamento .ur:genr.e e ne- Trata-se de uma obro de consulta, 
cessário de nossa estatistica de pro- As 14 1 2 teórico-pratic-a, utilissima a comercian-
du('âO por municipio. tes. ad\'ogados, contabilistas. funcioná-

O dr. Carlos Farias fez várias Quimica 3n. série 2.0. turma. rios públicos e a todos os que se inte-
e oportunas sugestões que fõrnm a- Jnglês 4 a série 2.ª turn:ia, ressam pelos assuntos economkos. fi-
ceitas em sua totalidadl?'. Resolveu- Historia Natural 5.11 série 2.1' turma. nanceiros e contnbeis. 
se então firmar um convênio que ja Segunrto a valiosa opinião do sr. La
se acha elaborado e está sendo es- ESCOLA S'ECUNDARIA DO INSTI- faiPt.e Belfort Garcia. diretor do Ensi-
tudade pelo dr. Carlos Farias. 1'.>ª- TUTO DE EDUCACAO no Comercial rio Minü;tério da Educa-

~!is câ: e~ta~f~t1~a dee ª~~~~~~$ it~~~~~~= 1.ª pr~r: foarcial ~~'.ci!1·:·1~~·:inl~~~~
1
?Ín~~~~~i/t~

0-~7; 
tes, técnicos e tnspeto~es .agricolas ~e originalidade e importante pelo au.xi-
todos os municipios ,miciar. no pro- Portug-uês da 2.ª série - l.ª turma lia que póde proporcionar ao ensmo 
xirno mês de junho. os primeiros in- á.<- 8 horas. comf'rcial 
quéritos para a implantação do Ser- Português da 2." série - 2.R turma, Constam da obra mais d!" 1.200 ter-

:~i~tis~~:od;ªp!~~~i~g ;:~f!11:~i!:: ~a~e~;ti~~r~!· 31l série - 2.1\ turma, :~~ ~o~~fi1t~c;i~õJ~ ~!~~i~1: ~é~~~l~~~; 

REX: - "Vencida a Calú 
nia". com \Varr('n \Villiam e 
Karen i.\lorley, da "Para.moul ''. 
Compleme11to:-. 

PLAZA: - Na vesperal. "rl'
;o Sõb1ie a Inglaterra. ... 

-· A' noite, "O último A
(leus", da "Unit('(1 Artists··. 

FFLIPl::A: - Na .. Sessão 
das Normalistas", ·· Loucuras de 
EstudantC's''. <'Om Jhonnv Dow-
nos. da "J,'ox" · 

- A' noite, .. A Evasão de 
Bullodg Druniond", com Ray 
Mi1liand e Hea.the1· Angcl, da. 
"P:u·,unounl ··. Complementos. 

SA:\'TA ROSA: "Um 
Crime ao Luar•· com Lco Car
rilho. Madge Evans e Robert 
l'oung, da ··Metro G. Ma.yer". 

JAGt.:ARIRE: - "País Se1"f\ 

Mensario dedicado á industria ali
mentar do Brasil e ao estudo dos pro-

Lei". eom John \Vayne, e m:ii'l. 
1 l.ª série de "O Ca.vaki1·0 
F:1.ntJ.sm.1 ", com Buck Jonf'-;, 
da "Uni, ersal" Cornplemen
los 

S PEDRO: - Sessão ~as 
Mça\ - .. A C'a)>richo~a ", com 
r:'ay \-\ 1·a.l e Ralph 8cllamy. 

MEROPOLE: '"CharH• 
C'han na. opera··, com Warne!' 
Oland e Rods Karlóff, ,ta 
.. 20th Century Fox". 

REPUBLICA: - "0 Fan
tasma Vingado!'". tom William 
Desmond e Jo~ nonomo, em 
sua I .ª série, da "R K O. Ra
dio". 

IDEAL: - "Casar 
lhor.. Complemento. 

INGLATERRA 

dn por municipio O dr. Carlos Fa- âs 8 horas. 

1 

monografio. sobre assuntos do comer-

~~n.~~::piinir~~e.5eest;:~f~e~~:0nê~~; ~;~~cir~ti~~r~!. l.n ~érie - L" turma, ~~~esti~~câ.; !co~~~f;, 1~;~n~~red·f~~~= 

uva, confeitaria. milho e outros as- \ 
suntos de alimentação 

blêma.s de nutrição, que Veem preo- GRAVE DESASTRE NO 
DE LONDRES 

"SUB-
cupando os povos mais adiantados. a WAYS'' 

primeiro ano, para estabelcer nor- Dia 21 ~~ ~~,~~~;ª~1! 1e~~1~;a~:,~~:Ji~ta:~g~~= 
mas. o imposto de dez réis por quilo- guram ainda no livi:o muitos termo~ 

REVISTA ALIMENTAR é, por isso. 
mesmo, um orgão de grande utili
dade. 

~~f:~s~!d~l~o::~s:~nifJ~C~à.i cie~r~~~ Matematica da 1.n série - 2? turma, em línguas estrangeiras, refe_rentes a 
licitado a Secretaria da Fazenda ás 8 horas. d a . . 2 a t 1a fi~f~~::~~ ~~mi;~~~~r.orad~s a nos~a Al~g~T,~i:m!_o ri:~!ifJi ~~l:çtc:i;g~c~~ 

O professôr Stzenando Costa comu- ~a~en:~ic;ora~. L serie - · urn ' •·Terminologia Econom1co-Comerci- Regional do Instituto do Açucar e do 
~J~~un! 1!~:~blf~ªa~:.:re~~· J~;:t Francês da 3.1l série - 3.ª turma, ás al .. tem merecido elogios não só de I Alcool, recebemos um exemplar do 

LONDRES, 18 fA UNIAOJ - Um 
trem de, .sub-ways engavetou, ontem, 
com outro entre as estaçêes sub
terrn:neas de Charing Cros e Vitoria 
Embankmen registrando-se vários 
mortos e numerosos feridos além de 
consideraveis prejuizos materiais. 

1ho Nacional de Estatística a reunir- ) 8 . hor~s. R . . - 1\ ~~~;~t~sA~~{,~~es~s ci>~~~u6~.t~it~ri~~~:eJ~ :eº
1
f~~~tito.s;~~:~p~~d~~~r:i:i~~i!~~= 

se .. no Rio em i·u. lho próximo, estã so- 1 F1 ances da 2. séne 1. turma, ãs . d d ~ d . t d t 
licitando a opmião dos entendidos, l 9 1 2 horas \'[mi::;tério ela Justiça. como am a _ e ra quinzena de abril rece~-Cindo, on- !!.SSe esastre e i º. ~orno a ca ns-

c~pcc~almente -dos esc~ivies. sóbre a ; ACADEMIA DE CoMitRCIO "EPI- ~~o~~:~~~~~c1:c1:s~t~li1~s~~'l ~ee J~~~~:: ~e s:~riº~~~13~~~is estatisticos sobrt / ~~f!~ã:~iis gJi:;:w;:;·1flig1~~:in~!sde a 
debatida que.stao d_o reg1.sto civil. Lem- • TACIO PESSôA ,. de Paula. carlos Domingues. Aristides -
br~u que n~ Brasil ,a Julgar-se pe!os j Em prosseguimento ás provas par- Casado e outros. 
óbitos. que ~o n~ma percentagem mmto cinis que se vêm realizando nesse es
pequena ~~o sao regu~a:men~e a~ota- tabe-lecimento de ensino. serão cha
dos; Venf1ca-se ma10,1 numeio de mados hoje, ás desenove horas, todos 
m_oi t~s do que de na~cunen~os, o QUE: os alunos matnculactos nos seguint~s 
nao e absot1;1ta.menLe verdadeiro. Lem- ~.erie,;: Primeira turma de ARIME
brou q~e_ ~esse fáto result~ um gr:i~- TICA d l.ª série do curso Pronedeu
dc de~credlto para o Brasil .e preJu~- tiro, seefunda. turma de COROG~AFtA 
zos nrio pequenos para vários serv1- dFi 2_a .série do mesmo curso. pnmeil:a 
ros. E' qe o povo, talvez, ~al aco~se- turma dr CALIGRAFtA da 3.ª séne 
lhado ou. por des~aso. sistem~tica- do aludido curso e os alunos de Est~-

··Esport e Ilus trado'' - A compa
nhia Editora Americana. do Rio de 
Ja.nefro. deu á publicidade o 4. 0 .nu
mero dessa apreciada revista, dedica
da aos esportes. . . O BRASIL NO ESTRANGEIRO 

~:~~~~~;:u ~ ~=~!!!fJa~~ ~~s~~~ies~~ ~~~i1:.fía da 1.
11 

série do curso te-
ex-officio e absolutamente grátis pará 
o informante, pagando o Estado certa ---- s 
como fizera Antenor Navarro. com 
resultados surpreendentes. em seu go

como nos números anteriores, a Vl
toriosa publicação apresenta, no fas
cículo em apreço, variada e interes 
sante matéria sobre o assunto de. s_ua 
especialidade trazendo amplo noticiá.
rio sobre a partida do selecionado 
brasileiro de futebol para a Europa 
e ainda suas costumeiras secções de 
t~nnis, '~basket" e "volley-ball", po
lo. e outros esportes 

importa!1c.ia per-cápita ªºs escriva.-es.

1 

N O T I C I A 
vêrno. Lembrou que, de todos ele- D o e H I L E mentas de contrõle o m::iis precioso ·• Revi~ta Alimentar"· - Está em 

(Resenha rla Agencia Na.dona)) 

NOVA YORK - A publicacão es
prcinllzada .. Tobacco ... de>d!cacta ex
clusivamente aos negocios de fumos em 
toc'o o mundo, publicou umn nota rP
lativa ao incremento da produção bra
silcfra de fumos, de acõrdo com os 
dados estatísticos recentemente trans
mi• idos pelo· adido comercial á embai~ 
xnda american;.1 do Rio de Janeiro 

gurar na 1 ' ge i tud S ECI L p \RA A U:-il\O) VISTA ALIMENTAR, que se publi- LAUSANNE - "La Gozette" pu-
uma obriga~~º p:~~ g;apáe::;co~s de ~6 ,E P A.... · · ' ca no. Rio de Jan<'iro, sob ª direção blicou uma correspondencia relativa ás 

1 

MONTEVIDEU - o jornal "E! 
Pueblo" salientou, numa nota, a im
portnncia da ação empreendida ppla. 
Comissão de Teatro Nacional. creo.da 
iunto ao Ministério da Educa('áO do 
Brasil. no sentido de ser elaborado 
um projéto cte lei que oriente e orga
nize tudo qunnto diga respeito ao teá
tro nadonal brasileiro 

Reprodu:du, também. o resultado do 
inquc>rito mandado procedf"r pela mes
ma entida-de. a fim de apurar quais 
~s peças que mtreciam figurar num 
repertório mundial de teó.tro 

será o bat1sado. Assim, deverá fi-1 circulação mais um numero da RE-

realizaram batisados mediante a ex - BIBLIOTECAS NOS C \RCETtES do Quimi~o. Jayme S ta. Rosa diversas homenagens de que fo1 alvo 
ibição do cei tificado do registo civil 1 Nesse ult1!?10 numero, que é O re- no RIO de Janeiro. por oct'l.sião de dei- _ 
dos batisanctos DIZ acreditar que o I S\NTIAGO Maio - <Por avião) - lo.t1vo ao mes de abril aparecem m- xai o Brasil, o Ministro Albert Ger
clffo bias1le1ro cullo e progressista O D1rrt01 Geral de Pi i~ões dcc1drn I lei es.c;;antes trabalhos sobre leite. mn~- tsch que durante diversos anos repre-1 BUENOS A IRES - O jo1.·nnl "Li
como e. ha de aceitar. de bom grado estabelecei b1bhotecas nos cárcerPS cio tf'1g:a peixe pão frutas secaS, suco e sentou. nêssc pais, a Confrclcrac5.o bcrt.<.1ct ·· publicou um n1tigo ct~ :1uLo-

~ss!af;~~\d~a~: ~lt~r~~ieresse m01a1 ~~!11:ctif01~~b\\~~e~~o~ilc~r~~~i~o ªf1v~~; clclRi~~istrai e Lt1iz Méto I Helvética. ~!t/lºn~1os"1UJ~~1tl~~~:~t:{;do~~~l.~u1a(>~~ 
Com a palavra, o dr Aquiles Scorzél- "." r~vistas Iecaros. BUENOS AIRES - O jornal "La que é exaltada a viagem de exPio,· e 

li diz ser efetivamente de grande im- Prensa" publicou um artigo exaltando a ção automobilistica empreendida po! 
portancia o registo de nascimentos mas O NOVO PROFE!-,.SOR DE DIREITO O TEATRO "A.LC.\ZAR" significação dos tratados recentemen- trés brnslleiros. do Rio de Janeiro -11s 

que, .por pequeno embora o percentua1 ('0NS1'ITUCI0SAJ., DA F.~COLA nF. t.~. finnaclos entl'C, o Brasil e A Bo- Estados Unidos. onde fôram rect'biclC'.1 
elos obitos não registados, para a sa- LEJS D.\ UNl\'ERSJDADE no CHILE SANTIAGO. Maio - cPor oviãol - livin. ~\\JO_ c~mpnment.o será de ex- pelo presidente Roosevelt, em Wa.s-
úde Pública. são êles de máximo in- Foi recentemente inaugurado em San- traordmana importancia para ~ for- hington 
teresse, uma véz que. um só caso igno- SANTIAGO. l\.fnio - 1Por aviãoi - t.ia~o. um novo tc-..'itro: o "A·cázar··. talecimento. das, relações economicas 
1·aclo pelas autoridades sanitárias. po- Para ésse cargo, foi cor:trntncto recf'n- situado na ·· Plaza dei Brasil", esqui- entr!" os dois pa1ses. 
derá originar prejuizos talvez não pe- tement€ o ex-prC'siclente do Equador, na dn rua "Companía". Trnta-se de Sc!ll_entol!. mesmo. QU~ "esta obra .d~ 
quenos, para a população. Indaga sô- dr . José Maria Velnsco lbarra nm teátro de primt"irn orc\em, reunincto apr?~imacao é verdadeu:amente sat1s
bre as proVidências tomadas pela Pre- Sua nomearão foi a celta com elo- todas as condições r comodidades ne- fflt01.·1n, e se torna_ possivel em. nosso 
feilura da capital que se fez repre- !"ios pela opir.iáo pública, dado seu ressririas parn qualifka-lo um dos me- contmente em razao da. solidanedade 
sentar em uma reunião da Junta. para prestigio f" ilustrncão em matéria de Jl1ores da capital que está later:te no espirita .de todos 
assentar medidas sôbre os .cemitérios Direito Público. s,~ndo éonsiderado nes- o~ povos a~1er1canos, pois ás inquieta~ 
de Tambaú e da Penha. Diz que O 'ªf> rnmo. como uma d::is primeiras nt:.to- CONCERTOS RC'A VICTOR coes e ao isolamento quasi .sen1'~re ~01 
cemitério da Penha. contráriQ ao que ridades do Continente superposta a _cordial!da~e m~ei nacio-
estabelecem as leis pertence á ermida SANTIAGO. l\:'Iüio - {Por avião) - nal. do que dao exp1ess1vo exemplo a 
local e que, por \Una medida proJilá - NOVOS INSTITUTOS C'ULTUr..AlS P_or ocasião tfa 1naug11~açáo d.as Esta- ~ol).via. o Bra~il e ~ :"'-:gentina, líga!l-
tica deve ser fechado. Propõe que a . 

1 
• _ çoe~ C ~-118. Rnd10 Nac1<?nal .. d.e < o- ,e por ~c~iclos. dingidos á obtern:ao 

tes solicitando a criação. naquelas A Conus~:30 Ch1l~n::i. de Coopernçao Umon . de Recreio. oue estreiam novos nnco. 
praias, do cargo de sub-oficiais de re- Intelectual tom_?u 1ec~ntem!"nte as se- trnnsm1ssorcs R~A para ondas curt~s - .. .. 
gislo para regularizar especlalment gumtes resoluçoe::;. OI gamzar o In~ti- e longas resp!"ct1vamente. s.e tr.ansm1- 1 LIMA - O J?rnal La Prensa , 

b'tuá. .0 ' e t11to Chileno-Britamco de Cultllr1. e o tiu um programa extraordmario com ctesta capital. publicou uma nota rela-

ANTUERPIA - o Jornal .. Llord 
Anversois" publicou, hn pouco. um re
sumo das estatísticas oficiais brasilei
rA.s rel~tivas no c:oni.crcio cxtc·rior do 
Brasil em 1037 

BUENOS AIRES - A revlstn "Pan" 
transcreveu um pe4ueno trecho do li
vro ·· A blologin no Brasn ·· de autoiü 
d.o professor C. de Mêlo Leitã'o. recen
temente publtcA.do na coleção Brasi
liana. da Bibliotéca Pcdagogica d.a 
Companhia Editora Nacional dl• São 
Paulo. 

Junta se dirija aos poderes competen- S. AN~l. A_GO, Ma.10 .. - P.01 avta~,.~· I Ag~i_c-1-~1,tuia. e Ç B -64 Rad_10 La rle. U1!; m.a101 dese. nvo.lvimento econô -

o O I n · e - . . Chileno-Norteamerican'J de Cultura: participação <tos mais destacados ele- fíva ao ~wnento venf1cado na Impor-

! 
CCom.ta pd~la~ra O pwf .~SOI Sizen~n· C'~m<::.egutu da representação diplomá-1' mentas artistiCOS (lllC se encontram !'m tnçáo brnsileira de bicicletas de fabri- 1 ____________ _ 

e_ 0 os _a, z er ven ~a O qu~ a a. t1rn e ron~ultar que patriocinem o Ins- Santiago. Os concertos RCA Victor f'.arâo alemã, que se tornou notavêl 
ucle , Publica faz . estatiSlica vital .. cto tituto. e ainda, obtf'r um maior numero continuarão a ser transmitidos todas nos últimos anos, quando, ainda em ITALIA 
mumclplo .da capital P que O Sei vico de vagas para estudantes chilenos nos Ias t.erças e sextn;;- feiras ás 21 hora. s e 1933, era representada por algarismos 
de ~statistlca faz º. mesm? trabalho da Estados Unidos. mPh, por ambas as rstacões, sob a di- ínfimos. 
capital e do 1nteno~. Desse fáto .re- !'1 Comissão resolveu. também. ('O· reçllo artistica do sr. Luiz Martmez - REGRESSOU A ROMA O SR. BE-
suita uma duplicidade d.e serviços missionar ao Dirf"tor do OeoartamC'n- Serrano. BUENOS AIRES - A revista " Pan.. NJTO MUSSOLINI 
tdfnticos. custeados pelo mesmo po~er I to _Diplomático do Ministério de Re - 1 A. estação da Racho Nacional de transcreveu da "Revue de Paris" um 
publico e. alPm do mais .obtendo 1.e- · laçoPs ~xteriores. para que estude a Agricultura é umn dns mais modc>rnas grande trêcho do importante estudo 
sultados tardios e discordantes. Assim possibil!darle dés::;e Minist~rio rriílr o r poderosas c1o país. e suas transmissões publicado pelo. p.rofessor Pierre Def. 
propunha um acôrdo entre as_ duas crirgo or Agregatlo Cultural em Gran em onrta curta, sP.rão feit.ns t>m onda I tonlaines sóbre ,1 riquêsa florestal do 
rPpai·tkõcs 1:arn _que ª. t>xecucao do I srrta!1ha r Estados Unidos. crlanrto a ele 25,4 metro~ tll.800 kc.1 o que- faz Bra.c;H e a s1gmflco.çõ.o que, para o 
aluclulo srrv1ço f~sse feita de coope- lquAntidade de membros corresPQnd.rn- J st1pór que sera ouvidn com nilldez em Brastl, têm as suati grandes reservas 
.-~çio, 11odC'n<lo !Jc:ar cstahe1ec1do que tes, incluindo nêftes o sr. Fellx N1cto toclo o mundo. àe mntns. __ _ 

ROMA, 13 <A UNIAO - Regres
sou, ontén'l:, n. esta cidade, acompn
nhncto dos ministros Conde Ci~mo. 
Thaon de Revel Rossoni e Bt-mü, u 
sr. Benito Mussolini que sr encontra• 
va ha dlas em Oimovu., 



A UNIÃO Quin(n fei rn rn de 1t1a io ele 1938 r '1 -

A REFóRMA DA LEI DE SEGURANÇA NACIONAL ASSI• -NOTAS DO FôRO 
NADA, ONTEM, PELO PRESIDENTE DA REPOBLICA, ES• 

I"Ol O SEGUINTE, ONTEM O MO-
fABfLECEU A EXECUÇÃO DA PENA DE MOR1'E POR FU· VIMENTO DOS CARTO!UOS DCS-

ZILAMENTO, SECRETAMENTE, EM PRISÃO DO ESTADO TA CAPITAL 

<Conclusão dn 2. • pag.) 

Pl,:CIIADA A RADJO SOCIEDADE 
F'LUMTNENSE 

RIO, 18 tA UNIAOl - A policia de 
Niterói determmou o fechamento d,, 
Jtftdio Soci<.'dadr Flumincnse, sél1c.lo 
prê:sos os ~eus dírrtorcs, Jo:.;é Dantas 
F'ilt10, Simões Casi.ro (! F n·c!C'rico <it• 
Abreu e Sousn 

n~snll.<', :í resid<'ncift do Ministro dn 
Gunra os srs. Vnldemar de Sá Peixó
to Dali Horto. Jefferson Borroso, Ger
r:.orl Gl!iro Borges. Frni1ci~co Antunes, 
Antonio Francio.:.co Ramos e Dilo Guar 
dia, "spL•nkN" dn Rádio Mayrink Vei
g(: dt•stn capital. 

2. 000 BOMBAS E 500 QUILOS DE 
DINAMITE NA CASA DE UM IN
TEGRALISTA 
RIO, 18 1A UNIAOJ - Nn ctiligên

l'HEBOS NOVOS TERilOIUS'rAS 00 cru Pfelunda peln polfcin na casa do 
SIC.MA integrali.sta 0:)VOldo Drlém, em Jaca-

! 
rep:iguil, fôrnm r.precndidn:,; 600 bom-

RIO. IH iA UNíA01 Póram prê· ba., cn1TN.rncl:1.~. 1 200 por cnrrej'.!nr 
. •.o.•, como implin1llos na lt:-ntnLivrt de r-.lt'm de 500 Quilos de ctlnnmitC' 

TELEGRAMAS ARGE· 

Carto1·io rl o Re~lst ro (' iv ll - E s
u íváo Se bas liâo Ba,;:tos 

Nesse tnrtorlo correm proclamas 
parn o cMo.mento dos contrnPntes Sf>

guintes · 
Manuel Jos(, de Oliveira e Flladel

fa. Roclri~UC's de AtriídC', Joaquim A
nanfus cto. costa <' Mufin ele Lourdcs 
Araújo, Genrge Cunh:1. e Este1! ele 
Carvulho. Mnnuel Ribetro Duarte Fi
lho e Joseto. Sr·nhorinlw da Concti
ção Brüo, Humbf'rt.o Nfh':l Hnrdman 
e Rangelürn Frei1·r· Ot;)rnf'las. e E
du:1nlo Cardoso e Mann do Céo de 
Brito 

Quilos - Fóram reeist:iclos, nesse 
cnrtorio os obito.., da~ :-.egu111tf's pe!---

soJ~~rw Bem dt> Sous,1, Md.ria Inaura . 
\'laria Gonws de Sousn Ana Maria da 
Conceição e Juliz Lopez 

das .-n-, ::'.p:-,.-nc:-ó-. ,-o-m-en_t_e -h-oj_e _tl_ve- co ·-_- E_N_C_O_N_T_R_O_S_C_O_M_H_OME-NS, 
nhec1menlo atravez da leitura d~ 

!~:.;~~ictodºnom~~t'%'~~ 1e1\~~~:~~!1'~~ LIVOS E PAÍSES 
l.,~radfJ dPvido a. bravura ::.ingulrtr do 
presidente Gctt1lio V,ug11s. Oionte do, 

t Conclusão dri 3. p~ i 

novos rnmo, da 6ituac;C.r, n:-icional, dos. sente-se esvoaçando. como um pre
tc11ho o rna1or prnzer de ra1ificar o nuncio t.rágico. os sin:us mnis tipicos 

~~,oi~ :~~r~;ªc?e~te p~~~i:~~~~ ~::ri~= 1 ~'\si~~~~~:~:~~g;gl~~~~~~)(~~i(~~~~· p~~ 
~;~~n~~~· C~U~~g~~~ ij~-~~?r~~ta~~f~d~I~e~~~ 1 ~~~~}~ 'I'á~~dt~i~r:s~~aa n~;;~=l~;~~ ~~\~ 
natnot1ro Gov~rno. JJOis, cNto estou. Z\VBJG. quando o ~ano dcs::i.p:.U'cceu 

~~ g:~ºt~iei~\oºbt'~o q\l~~:s':: i::{!:o~ ~Ós ~~:~~dt~l~;meo -~ n~~~l~nselri~!!)u
1
~ 

umprindo-nos assim a defêsa da e:,,- no". Nunca. escrevendo, Z\VEIG, aLin
tabll1dade da Nacão, nessa fu~e his- giu com tanta belésa, o que chama (le 
loríca que ntrnvc:-.;sa a nost-n QLteridc1 índeo;t.rutivel idéol: .. a muLuo com
Pã.tria Atencios:ls. sandaçõcs. Josê Pe- preensão entre homH1s. pcn<;nmentoi,;, 
reira cuJtutas e nações. ·· Dentre estes ca-

Prince?o 1~abt-l, 15 -- Qul'ira vos- pitulos um merece t-speclal cltsrnqu1:: 
,cncia contar com a minha dricidida E' o que nos 1·evcla o que foi o Servku 
·,o!idanrdnde ao seu fecundo Govêr- aa Cruz Vermelha durante a guer
no. integt"ado no Estado novo, qm• r ra de HH4 Ouve-se talar nesta ben~
o inviolavrl património da salvacio mérita instituição. Mas, muito pouca 
nncional. confiado p~lo povo bra~i- gente sab~ o que foi a ~ua ação. Ação 
1r:1ro a (·s~~ mascula ug:ura àe est:1d1~- t~o ~rancJe. de tanta s1gnif1cario que 
ia e pJlrwta qur é o ar. Getulio Var- so a pena de Z\VEIG pode descrevei 
gas. Saudacões. Godofrêdo Maia, ad- Não a ttnhamo~ E foi este judeu que 
minii-;trador dn Mésa de Rendns honra qualquer patria quem nos re-

ENVIADOS AO INTERYEN'íOR 
MIRO DE FIGUEIRtD!:' 0.'i demab canorios n:i.o forneceram Princeza Isabel. 15 - Renfirmando velou o drama de imenso altruismo. ele 

noL:.:Ls á rtporrngnn ~ minha solidariedade. apresento ao inatingidi.1. solirtariectade hum:ina. vi-
AJml:1 a propo~.ilo do crimino:so àe presid~llle Getúlio Vara.,,.s Atrn- ------ govêrno de v. excia. sinceras congra- \"ido naquela pequena casa dn Pln<e 

1110vi11wnto il1Legmlista irrompido, no c:iosas sauctaçõ<'s. - I!-ala.s Cavalcanti, tulacões por haver sido completamen- Neuve. em Genebra. onrte Romain 
n10 cie Jflnrno, o intrrventor Arg~m1- agronomo 1:uel Bento, G~rson B&rro, Aluísio Ti- te daminado o impatriótiro levantt Rolland viveu mais de 2 anos de labó1 
,0 clt- Flgt1Pirêclo V<'m re('ebencio tele- Picui. 12 - Cientr da sinistra in- to, Pedro Velho. Secu11chno Silva, Pe- in:egralista, wndo digno do entusiac.- 1 bemdito 
1~ramas de collgruutlaçôes e de sol\- tcntona. frlismcnte debelada. nascida dro Granja, Manuel Gonralves, Un- mo do povo brasileiro a coragem e Só este capitulo. pela maravilhosn re
ilnriechicle clrsta rapitnl l' de todos o~; da amhic:i.o cie despeitatlos brasileiros ming:os r\ffC'S, l\fa.nuel I-Ionorio. PC'dro bravura J)P.c;soal ·do grande presidrn- velocão que nos faz, vnle por um li
pontos elo Eslnclo tmpatriot&s, tenho o máximo prazer Honorio. Ascenclino Honorio, Joãc te Getulio Vargns. SaudacõM. Joa- vro inteiro. E todo livM c:e ZWEIG é 

continnamos. hoje•, a p11blic~~fio c1P reafirmar a voss(·nria em nome cio Joa.quim. 'IVIartininno Batista, Jon.qUl'Jl quim Sérgio Diniz, coletor fed<."ral as!)jm, Encanta pel::i.. sirnpl1ctdadc cio 
(ie.c;sns ITIC'llsngt>ns enviadas :1.0 sr ln- pôvo ele Picui e em meu próprio ab- Zéca, Ant.onio Canclícto, Luiz 1\-fr,cricordia, 14 - Nêste momento 1esti10, enlC'va µela belêza das nal'rtl..('ôes, 
\{'fVPntor FNleraL rnlutn solidariedade em fnce do Esta- Canctido, Augusto Candido. Sev•"' histórico em C(Ue mais uma vez se I domina pela pujança dos conceitos, 

Cabedêlo, 13 _ Congratulo-me tlo Novo. sob n sóbria 01·1entac:io do 1·ino Candiclo, Firmino Canclldo, Jos,~ !:'Onstatn o triunto do Estado NO\ o. marnvilt,a pela sinceridade das as...,er-
com vossenci~ pelo fracasso da covarde precláro chefe presidente Getulio Canclido. T1rbutino Penha. Anto- prh in<"ompan1.vel bravura do gran- cões. Nto se pode distin~uir capitulas 
inlentot,a intcgrnlista. Respeitosas snu- \'argas, t:-m cuja altivez p:\triotica nio Azev?do, B::ilbinc GHim,u:íe. de c.hefí' nacl.onal, presi~entf' Getulio 1

1

Todos são ~guais o·ttmos. Uns porém .. 
claçõf's. - Le:Lo Figueirêdo pode confrnr. tr::inquila. a nação bra- Francisco Leite. Severino L('ite, L,üz \Ta1·~as, p("rf('namente integrado ao pelos motivos mesmo que VMltilam, 

CABEDf:LO. 13 _ Receb:1 vossen- Eileira. Atenciosas saudações. - Anto- Alves, Rodolfo Cunha Manuel Me- segui-ln oue tanto tem elevado a nos- nos falam mais de perto e Pf>I' L'-SO nos 
t'ia calorosas fPHcit.ações pelo fracasso nio Xavic-r, p1·efeito rencio, Luiz Leite. Flnvio Velôso. José ~a quPnda Patna, vimos nos con~ra- parecem mr·lhores. E' o Qllf' sucer;e 
(\O movimento integralista.. Saudações Picui. 13 .- A Provlclencia salvan- Mariano. )..lamedf' Mllanez. Ad s tnlar com v. excia., reit~rando a nossa por exêmplo, na terceira parte do li-
- Benedito Nogueira. e!'lcarregado do do o presidente Varga:s da sanha dos Marques e José Marqut'S irrest~·ita solidariedade _Saudações , vro .. EnMntro com cidades e pai:ra-
:--erviço po:stal mnritimo destruidores do regime sn.lvou a pro- cnxoeiras de Cebolas, 16 - Os n- atenc10s:1.s Hormisda Teodolo. res- gens" quando. em penados de bf'lêsa 

C~bed~Jo. l:l - Expres~o a vos- pria palria. Congratulo-me. poi,,;. com baixo assino.elos, resictente1:,; nê.ste cli3 · pondf'ndo pelo PxpecHent~ d::t Pre~e1tu- única. nos descreve. com magi.:l e cles-
senci;, o mais vivo contentamento pela ,•os.c;encia. que é a viva expressão de trito. hipotecam ao g:ovér110 de vossPn- 10.. Jo,;é Caiana. João Rodrigues, Ma- , lumbramento. os encantos da Guan:1-
triunJnnt<· vitória do exmo p1·esidente patriofismo a ~erviço do Estaào Novo. eia firme solidariedf!dc ne:sta hora em noel Antonio de Barros, Adão Alen- bára. os atrativos do Rio de Janeiro e 
Getúlio Vargas contra os traidores da Saudac:ôes. - José Saldanha. magis- que nos chegam noticias da intenton:1 C'ar. Joaauim C_haves·. Urbano Teó_do- \ as grandésas de S. Paulo. Falo. com o.d
p:1trln. Respritos.i.s saudações. - Fran- trndo. dos rebeldes c0ntra a ordem do noc.;- lo, José !v1arcolmo_. Felmto s.aturnmo, 1miração. com corlnho, com entu:-;1nsmo, 
!'isco Firmino cln Nóbreg·a, telegra- Picui. 13 - Apresentamos a v. excia so p::i.i~. _ Joaquun Francisco dt> An- José Celmo, Firmmo Snturnmo, João 1com emocão. E estas paginas que nos 
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,~~~a e1~ c·rilves. Antomo Martins de Mélo. Ti:•.- 1 Ounqu,:=-s, Ant_omo Te1xe1ra, Mod~sto mora em cada. um de nús, desgc\t,:1 
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tntegrnl solida.rieclnde ao regime do Ala?ºª No.va, 14 - ~eus paro.bens c!elmo Leite. Antonio Brasil. Leopob.'J Marf"'f'lmo D1111z. Joio Bar'.os, Rc,:>se~- fntili_clade tão gr~nde de expo! de ex
Estado bra.sileiro, defendido pela n.ção pela _Jttg:ulac;ao. do m.ov1me1~t.o cios e:<- Lacerda, João Brasil, Antonic Lucin- do Bat ros. s~,·er1no Pereira, Fir_m1- presso_es de entus1asf!10, que. so. podem 
natriútko cto <'minente Presidente Ge- trem1stas elo sigma, irrompido no Rio, cio Rafael. FranciS'co Hercilio Coéli.1o. n? . Angelo .. N1cac10 Alen~ar, EhZPU ter ongem _numa positiva e indtsfarc;~
fl'ilío Varr.ns. Atenciosas saudacões. -1 tentando subverter a ordem e o pro- João Vitni. Josê Rodrigtie.s. João Lr.- Vtetra, Jose Chaves. Jc.aornm Gomes. vel ~e~sacao de surpt:eza que estu a 
;\.foacir cart;,xo. prf'feito. g;resso do_ Estado Nov~. -:- Dr. Colac;o. cerda. José :vrrirti.ns. Rivaldo Francis- Josê. T:3va_res, Ped'.o Alcantara CavnJ- Ji:1cont.1da. e~ aftr~1ativns quente-s de 

Duas Estnulns. 1G _ Reafirmam0_._ Cabaceiras. 14 - A Justiça de~t,e mu- co. Antonio Austerio de Albuq\l?l'q\!e ca~t~.Ikleto.n-;o Leite. Manoel Arrud~ smcen~ade mcontest~ 
no.s~a .!-Olictnrieclade a vossencia dfunte nicipio ~ongratula:-se com º. ~o~erno d_e Ludovico Lo.cerda, Cbudino Gon~ai- Lu1:t1to Leite. P_edro Alv~s. Olegano Doi:nm'\i:tdc,>-se. porf'm, rsta onda lle 
no frn<.:assacto movimento int.egr!'!listfl v?ssenc1~ p~la at1t1.:1,de d~c1s1va, ~ner- ves Sargento Severino Qulxaba. Jc')é Alvarenga,. Jose Corde1_ro Ton.no. alegria bairrista e volt.ando-~e .. á leHu
Cordiais saudações._ Joaquim Menê- g1ca e .v1tor1osa do mtrep1do.pres1den- ival'ente, Josê Ta\'ares. Alfrêcto Fie,- Raul Rodngues. A1.1tomo. Corde1T?. ra da qua~·ta l~~rt~ da obra. Enron: 
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;::h~~~º~;~·:::ri=~!i~1tvi~;s:;~11r~: 
Duas Estradai:::, 14--Hlpotecamos ln- JUIZ mumc1pa1, Pedro Advmcola act- iyse ~!ldrad~. /º~e tntonl?: Mg,~u~I Dmi.Z Abílio Servolo Manoel Servolo ·Marcêlina Deslordes Vnlmore, "A ma

teira solidnrirctade a v. excia. no mo- Junto de p1omoto1, I1~ac1o Gome:::. .. 1 ° .or~n mo, n omo _ onca \e_f., u,,- Mano'cl Rodrigues, · João Henriques, lior poetisa da França", Renan. Saint 
mC"nlo ntnal. _ Osvaldo costa. Tor- tabelião e Manuel Fana:.. 2.º tabelrn.o. 1 r.ri?l_ianc And.ra.de. Jo~c,> Alv~s c~e A- José Henriques, Plinio Ram.alho, Ber:ve. Dante. Goethe. nos n.parerem 
quato Lira e Manuel cavalcanti. Joazeiro, 12 - No momento ei:n que iau.Jo. Francisco_ l\:Iaitms,. ""'º~tin.ho Cefas Ramalho, Izaul Guima- !em estupendos c_apitulos critlcos-bto-

lng.í, 15 _ Condenando O atentado o grande chefe na?ional, pres1denr.e I En:entn ct~. Anrl! ade. ~clegt nfiSl~ \ ~- rães, Manoel Trajano, Antonio l grafices que reafirmam o mesmo pulso 
integralistn. hipoteco solidariedade a GetúH? Vnrg~s. m~1~ uma vez abafa \01 ina Tar.,.mo de Ancilade. e Jose Ei- Monteirn. SPverin'? Pereira .da Silya. ,de e~critor ~e.m. falhas a _mesmn pcn~
v. cxcia, 80 presidente Getúlio Var- o movunenlo mteg1ahsta, fazendo. rea- 1.est~·. . . . . . . . Manoel Guilhermina, Jose Perell'a traçao do pis.:.cologo aclmrravel, n mes
P:lS e ao Estado Novo. _ severino firmar o :;eu grande valor e patnot~- Tet_X<' ll a, 1.3. ~ Os. pi_o~essoie~ pu= cn.mpos, Laurinda Pereira, José Ag·os- ma veé1i:ienci~ do anallst:i _firme, :i 
llorb:i. mo, venho testemunhar n vossc_nc1a b_ilco:-.; de Tc1xe1rn. rienllficam \OSser~ Unho de sousa, Joã.o Laurinda, Jo~é mesma \IIbrncn.o cio poeta por mdole 

Alagõa Grande. 18 _ Em face das inteir.a sohdariedade ao seu governo, eia de haverer:n .telegrafá.do .ªº presJ- Agostinho, Francisco Herculrmo Cam- / Não enfada nunc~ Lê-se nté que o 
anormalidades do pais, hipoteco-vos que e um refléxo brilhan.te do no~o dente da Republica por. m'!t1vo do. a- pos. Manoel vicente. Luiz Madeira e cansaço fís.ico. inev1tavel, nos domina . 
. ..,olictnriedn.dc para O restabelecimento reg·ime. Abraços .. - Francisco Correia l~afa:.nenlo d~ sublcvaçao mtegrah:.ta Antrmio Martins. Lendo-se Z"YEI<J: 0prende~se nlgo de 
da ordem pública. Saudações. - José de 1que~roz. prefeito. - oo Rio,. congralulando-se também com Mi~ericorctiR-, 13 - No momento em tudo. Historia. P~sicologia. Arte. 1:,í
Ramalho de Lima, advogado. Joaze1ro .. 12 .. -- Qnando a populaçao vossenc1a .pelo 1~1?do s:guro e le:11 n0 QUP 05 inimigos da Pátria pretende:.n tera.tum. Geogr~fia. dos_J}Ov.os, tudo ele 

Guarn.bira, 12 _ Estou seguramente ctes~ mumcpuo teve conhec1me.nto do lad~ cio d1. Getul10 Va1ll.aS; S?uds._.- ~olap~r O re~ime, tentando traiçoei- ensina. De tal torm.n sao d1t~s ns cou
Ílltormado etc que fracassou a segunda movunento mteg1:a1tsta da ~apitai dà Jose Bento, Inspetor Ens.mo. Ros1t~ :-amentP contra a vida do eminent" sas, n:irrados os fatos. estudados os 
lPntn.t1,·a dos mtei:;:·ralistas que trama- Republica os amigos do r<>g1me de 10 ft.Rma~ho,. Inspetora. Auxilrn.r, Cleo~·- chefe da nação. reafirmo n v. excin homens que ª. gente guarda sem es
vum <:ontrn O l'flgimr de 10 cte nevem- de novembro compareceram. em nossa e~ rng~e1ro._ Franc:1sca L_1ra, Al_m'! n minhn solidariedndP.0 hProismo do forço, o essencial do que l~u-. Dllln-nos 
lH"O e n prcciO<.;a virla elo nosso emi- residencia rco.f~rmnndo, int.~ira. solida- Lira .. M11.1cnma. ~atislfl, Ehsa_. ~:.1v1er gmnd'° presidrnte or!!ulha toda a nn~ um velh0 profrssor: de Historia que o 
neute presiclente Getúlio Vnrg:as qur riedade ao g:ov~r_no de vossencia e do Analm 1:,,1r:1, G1:1ilnc:;·11~1n,t Xa\lC~. i\ll· ção, Viva O eh· Getúlio var1?as! Viva ensino cle'ita dever!ª ser feito em cô
tanto tem feito pelo nosso Brasil. Ne~- presidente Get.u_ho Varg-a~. Abraço~.- gusta Lira. Julrn Batista e Mana das O Brnsil ! saunatões. Gabriel Mo.ia resas mai!'i dramáticas e berrantes pa
te momento, ponho â vossa disposição Fro.ncts?o Correia de Queiroz. prefeito. Gra_ças . . . Conceição. 12 _ Ciente dn nova ra que. depois, f!casse-nos gravado nas 
os meus pequf'nos prestimos para qtrnl- Joaze1ro, 12 -_ Congrat.t~lo-me .com P1anco. !4 - Receba minha mteira sublf'v.icào interrralista no Rio. a devidas proporcoes. STEFAN Z\VEIG 
quer cventualidnclf'. Resneitosas sau- vosscncia pela at.1tu(le heroica do ilus- solidariedade no prr<;n1te mome!'\LO oual foi !mfocnd; pelo govf'rno forte não pensa !lssim quando nos ensina. 
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rrnrali$ta irrompido no Rio e pronta- p:1tria. Saudações respeitosas. - Jose ,renamente clescnnra. Re::;peitosamen- nrnte chefr· da nac:ão. feli1mrnte, po- nisto ~stá talvez a r~~ªº. do seu .grnn-
mcntc debelado. congratulo-me com Maciel Mnlheiros. te. - Padre Otnvlano demos estar tnmquilo:s. Con!;("rnlnln- de ex1to. Do_ seu. tno Justo tnunr~. 
VO!;:..enci.a pdn volta do pa1-s á com- Joazeiro. 12 -:- No .momento atual, Piancó, 1~ - Acabamos ctc· tí'legra- mo-nos por tão importantes me<lida~ E, elo ~eu ult1m~ li.vro, poderemos di-
J>leta (':lima. Eu e meus am.igos deste julgo impreclnchvel h1po.te~a.r .ª vos- : far ao pres1clente Getú.ho Vargas co11- e nrnis uma vez reafirma.mos n nossa I z_er como ele chsse. reJcrindo-sc . ~os 
rnunir1pio rr-nftrrqamos a vossr.nciq in- sencla toda n nunha sohd1ncdadt.:. lgrat.ulando-nos pela vitoria alcançnrlr Inteira solidariedade ao Govérno d"' livros: "e, a medida que meigu
t.cgral solidariedaclf' ao Esta.do Novo. - Sds. reE.peiloi:ias - Manuel Felix · contra o golpe vibrado pelos brnsilc~- vossencia em cooperação com o chdc Jhamos nele, encontrnmos ~m sua. me~ 
clcmonsttandt> confrnnca e eritu.s1:1.smo de Barros 10s rebeldes contra 1umo seguia dC\ nncional Atenciosas saudac:ões João J lodrn. calma e cont.emolaçao, nbando
nn ncno do grande chefe p1esidcnte Cmçâ1:i 16 - Como b1nsllcirbs, vie-1Estado Novo. que deu dcstmos .io F:lll'-tO p1efe1to n,\C!o enle~? um mundº do outro lado 
G1•tulto Vaign.s S.:iudnC'ôe· co1diais- mos t1 aze1 em nosso nom,• e do~ a- Brasil Aproveitamos opo1 tum<l::icle CrtJ~zr,nn~ 13 - Minhas felicitações Ido mun ct 0 
cunha L1mn F~lho prete1to migas, tecla <..olldnneclade no governo para 1e1tern1 nos.:,n sohd:111ectnde a pf'lo \1to1Ja do Estado NO\i.1 Saucln-

Ar:u unn, 11-Nesse momenlo quan- de v e·,c1n no mompnto cm que O.s ,ossenda Resp Sds - DJalmf' rões Tenf'nte Bragn BELGfCA 
l'O e ea:1(•g10 chE>fe da Naç§.o eh Ge- mlmu;o.s du Páu1a p1ocurnm pettm- !\lfntlins, Jo,.e Ramalho, Sebastirc Antenor Nava110 13 - Hipoteco a 
t uho V:11 g:as engrandece a no~sa glo-1 bar a. ação 1 raltzado1 n do grnncte prl! - 1 Dantas, Adalo('rto Lopes Jo~P ÜL'! vos,.enc1a 11.rristrita ~ohd:11 trd~dc Sau- 1v EDJD. S CONTRA OS INT>E.SF.-
noc,, pnt1la, suforntirlo o monn1<'nto sidcnte Getul10 Varg,-u. - AbrLl.ÇO!'> vns10 Manuel V1c11a. Jose AugusLo dacões. Ed1v~ldo P1rc•s. tabehüo IJc yi.}s' 
!>Ubvus1vo contta a mtc.'~11da.de e re- _ Lmz Ata.ujo Severino Borba JO!Je Justino Gurcles e Se1gio Me1rn. ---- - A ~ 

perante vosscncia :1.bsoluta s~l.idarie- serra Redonda. 15 - Consultado_ o corpo docente cio Grnpo Escolar .. An- AS~ASSINADO UM MEM'RRt" - gu~~~~!~t~~C~ 80 '~li~i~t~~ºda Ju~tt 
gime do Estado Novo, viemos protestar Alvares c João Tiburclo. . 1 João Pessôa, 16 - A Diretoria e ALEMANHA 
~\~1~~1~ Dgq g~:;:;~li~~ bi~!º~-~~~~s~~t~ povo ~êsdel distrito. ~fb\~r~rrt:~,~~~~ ton!o ~e:,sõn ... ri=·~osijad~s pela sufc•- (iTTARDA PESSOAL DO "FUE- ça os govêrnos belga e holandês se-
~_g,,rantiD ~os destino~ 1~acionais. ~ea- ~gs Paª~\a~~ºJ/~.m:x~iae~; do Rcgin~; ;;~:~eis\1~

11
~~~s~n~a~º~~~P~tn!~

1
~;~~ HRER" gmrão a atitude dn França, tomando 

J~rmamos, 1gual~rnte, mteira sohdn- Novo, obéclecendo á º!·icntac;IJ.o do "Ossencia. hipOt('c2ndo intl'H'<t ;,oJin~- BERLIM, 18 1A UNIAOJ - Infor- medidas contra os emigTnntes inde.sj!-
l'lt>ctudr n. vo:-·;,encrn,_em ciunlquer e.~e1:- \·osso govêrno. - Respeitosas Saud:1- rideclade ao seu govérno - Arnnld.J ma-se que foi assassinado no dia 13 !~~e~Ont:ui~ci:~;~~a md~i~~~lg:~~~~:-:~ 

:::·:.~~~:~1 ~0J{º'f1~JJ~~~cfgs~lc r~~~~l~1p~~ çõ;~~·rn-R~~~~~!~l~~ ~ei;;r~~· Rl·don- Ba~~frice1:a01f:!~~1.di1;et~··Ausente dês- ~Yb~~~t(n~~'ltl~~v!!~,re~!·~t~oTl~~·ü~~:- diztndo o ministro da Justiça que os 
mnvi_m~nto 1mp'\tr~o.tko elos tr~idore~ c:a, solidaria com o ~ovérno cte ,. . te munic-ipio, désde alR,uns dias, cm taque ela g:u,.,rdn pessonl cio chnncrler mesmos. por cauSn de suas atividactrs 
t• rnmu~os do g-ovc1 ':º· Snucla9oes. -:-- cxcia. e O Regime do Estact~ Novo. vtngem de lnspeção ás minhas fazen- Adolf Hiller pohticas, tlvernm que a.bonclonnr seus 
Dcmo3tc·ncs Ctmh_a Lun~. pref~1t~: l\~~- envia Felicitações pela e~ei:gicu ati- pnü:ieS de origem e preff'rem residir 
•.u<'l A. cl<' Almf'H1_d. estnci~n,1110 f1s- Ltcle do Govérno da Rcpubhcn. repc- "+--+--++++++++++••++-++++++--+-++++++++-+++-+++++++++-++++-+--+•+-.... na Begü:a. Muitos outros também pro-
l nl; cónf'~o Francisco Bande1ra Pequ~- itndo intrepidamc•nte O rrvollante ~1.- curam il,.g-alm<'nte otrnvessrtr a fron-
"º: O.sca1 Pequeno ele Moura. lazende1- tentnrto conlrn a in'egridncle do nos- CTRlJ HGTÃO DENTISTA teirn. pelo que a policia fronteiriro 
ro. Jo~o na1~cteua de Mornis, com~r- . tremeciclo Brasil Res()eitosc,s será reforrada. Toda pes.. .. õa que qui-
c·1;u_~te. .Act~Uo Alves, Torres. fu11~10- ;~m~~·imenlos _ Aristotelcs Rezencie zrr entrar ilegnlmente na Belr,-icn, se-
n~"º. pu~'.1co • Joaquim ele Almeida, Jocler Lessa. Iznuro Petxóto. Manuci A ft L I N D O B C A M 8 O I M rá rc pelictn li força 
111r.~l1a~l,, Dru~decl1te Ca1valho. A1- AI João Coutinho Antonio Almei- • OURO 

n111l1l m :Jtlo Jh'l a F :H·ultfa<le d <' .\INli c· in:-i , do Jtiu cl t- .f ,1 ,u·l rn. 

CLTNICA E PROTESE DENTARIA 

nnl~~ Gomr.s ... Manuel Borges .. - Pectr~ c1/eÓerson Tavnres. Joaquim Avelino 
,;~;u~;, ~~:1~,1~ :i ~rxi.c~;:i1ci!~º i:_ Pc~ro F<>hx .. Felismimt Oliveira, Inád~ 
,df'iro., Filho. Francisc;o Xnvier de Me- Bnto, An~o~110 B1lu, Lucas Arr1~:1a. Lu1., 
flt•irO'i. Francisco Sobral Filho. Sátiro blll. A_gnpmo ~~vares, ~~ve1 mo AI~ 
Linrn comrrciante; Severino de Lu- rrs_. Pnmo __ Raposo, Fra_nc1sro c1:a~as 
<'~na, Aníbal Viana, Antonio Targino ,To~o Rocl11gn~s. Jo::i.qmm Rocll~gnes 
PotltPS, Artul' PontPs. José Ld.o car- Olunp10 Roclngues, R~sn Rocl:1g~e, l·:'l'. perlí<' n te dt- hora. rf's ('1·vruta. 
nPiro ela cunha. Jo:io AirC's de sou:-~ I Oct11on Moura_: José- T1t~. Anctre C~a- E, p('dicntr eh• hora 1hTf" Mt•dian t<' prévh. obtrn(âo d<" 
Vn. ldcvln.o d<' Cnrvnlho e Vnlclrmar 

I 
r1ndo., I•'ra.nusco Mor~ró.. A.ugu;.;~o S<'~~tmcias, qtt: lr trts e .~;('xi.as feira:; <·:nti o flf' h ora 

(1:tldlno Pontf'S, Ricardo Monte1ro. Anto.nH> 7 1:! as ll 1,2, 2 ás 5 llorns. Tc•rrn~. (Jttmtns r :,.;n.h:Hlos 
Ttaboia ,1.a, 10 Qm•ira vos.senda P1a.c1do. J O!>é Cunhn, Domingos Lm'>, 8 (ts 11. 2 t\s !) JHlrns. 

~·l~,/~~ ;;mn:~~g1.1~-.~~~~:li1!º~1i~l1\~Pi~~: 1 tl~:i~ ('I~:~ eI;;~so ~~1;,~~lá~. : /,~,l~~z.M~ ~= 111 1A 1).\ º, Til!". ( '11~•. JR .\ ",', •137 l. 
qu~hrn tilnVt•I ti<lr lirt:,d f' ao Estado <lonç:1. Gcronr io Silva . Scvrn no F ran- ., ~,.. ,., .., 
Novo tn ... tttuiclo e (lef1•nctlcto p!"la in-

1 
kllu _ Sar gí'n to Jo.;;~ Mart ins. Mn.nuct , 1 

lt-llí;1·nc1a ll br r.vura exemplar do gi·on - N~~cunrn to, J o.s(• Dl .1s de Mé1o, Mr.- 1..tttttt ............ tt-i---+-t ......... ++tttt-t-+-tt-tt-++ H-+ +-i-t+•++ tti'+t-ttt-tt 

Aut orizado 
do BraRil . 

Jh neo 

AgTipino Leile, eRlá com. 
prando ourn prlo mrlhor 
ureço da praça . 

Rua Visconde ele PelotaR, 
290 (Em frrntt• ao Cinr m(I 
"l'l:t z:1" ) . 



JO,\O PESSOA - Quinta-feira, 19 de maio de 1938 

ÚLTIMA HORA R E G I S T o 
u r Jos<'· S('VNino dn 8ilva, mf~- com do.Uno :io Rio de: ,Jriiwiro. o -.r 

FJZI HJ\.\1 \!\OS 0:'\ll.4'1: lrh. altLUUJU\d ;.o Rl'.ciít·, ;i 1110 Ur lo, 
m~r pns.,;agcm n bordo do Oceu111u 

(00 PAIS E ESTRANGEIRO) ri•,r ~:, m~;J1
1/1~11º rvi!:.1i~ªJo ~;oc~~:.~~~ilhn J~!~1\;'i e~~~:;;dõ~~cJd~s~ d1~~~t·t~:)~: 

elo .sr. J\nlomo Vil::i.nm. comerclonte lio Da:itas & Cia., e figurn dí':;lnca
cm Campil'Hl Grande ci1; do~ circulo~ .soc1ai.s e comerciais do ltEGU.t:SSOl AO RIO O llJHETOlt 1>· l'fn tit·~ta t·.q,if;tl 11 :1utomonl r•m partiu ))ara o Brasil, \'Íil l\en ,·ork, 

DOS <'ORREIO~ E TEI.LGR,\I'O~ i rrnt· 1::irtl_dJJ~u·á t1,1 <·r1rrid;1 e!.~ (, 't\·('a, a bonlo dt• unt a,·i;\u df• t"arrC"h"a., 
RIO. 18 li\ PNL\Ol - Hrgrr,sou, :'> coniH•r:tlo \'olat1ll' l)l'a,ikiro Na•d- O umhaixallor· .\lfottsQ Hc,v~ ,·ai ao 

n; .. Jado 
Fi\ZlsM AI\O~ 110.JI ,; S. s. qu(• deverá permanecer por e:.;

pri~o de dois mé.scs na mctropole elo 
O Jov<·m Jot.é Fnlcão, Jilho elo :sr. pai<: n0 troto df" inLC'resscs da :mo 

Jdt.0 clt.- Sou~.:i. F.:i.lcOo, funcionário cs- !irm::i. cs:leve ontem. no Palacio da 
lodual R(cttnção. ::ipresentando as . .;uas eles-

boje, do c,trc-11111 •ui tio pnís ciontl<· r:,ra ,rn·uin Junior, que ,,.,.,. 111•,t:irad.1 ,1- nra ... u romo l'<'PtT·,f'nt.a11t.c tla 1\d1ui 
l'm via~·(',n 11<' in,JH'('(·;lo ;uhnini~lr'lti,a, t.ua<'iio 1,1a 11ron1 "'l'r11mpoll111 do Oi;1- uistra.dio Na<'io11al do Pf'lrOlro, na 
o ca11itáo Faria l ,1•1110~. dirt·l.111" :;eral lm" do ano ras~atln. q11:1Jidaclt• tlc t11•kgarlo ("·•vrrial. 
dos Corrf'io~ e 'J'f' l{'!,rafos. Con-;ta om• .iP. foram iukiada,;; a~ 

A :-.rnhoritn. Mnria de Lourdes p(:cliclas ao sr. lntrrventor Fcdernl 
F<'rnanctes, filho do .sr. Manuel Fcr- - '\ bordo d.> "Duque de Caxias··. 
110.mlr!> Jumor. re::-.1<.lentc cm Dclém d'c' .u~ aoortou. ontem, <'ln Cabedélo, che
Otwrabira !iou a- esta c::-ipital. cm visita a pessõa .. 

OS IOG,\UOJU:1" HJ{,\.')JU'lfl!fl"i 'i'.\(' ucgo<'i3~Ô<'" pr,•lhniua,·cs para a co-
UM \ l',\t,J:l.;Tn \ uo ,1.,.1on con- 1•ro, ()( \R.\'\-T IH:...:Tl 1:1ao"' .:,r lo<'a~·áo do p<'trúlco inc,h·ru10 no Rio 
ltEI.:\ LIM.\ ::-:o,~HE , n.\T,\LH., DE I tJSDoA ()(' Janeiro 

'l'I'H/'1' 1 . 

. - . - 1~~0. 1~ L\, ~.I - ,\ <;n11fPdt>1·;v·;·1 ,, 1 CON\'IU1\UO \ O('UP \K ,\ \"A G.\ - Q sr José Sevnino. mft1·ior da d(' !-\H'IS familia,;;. o dr. Urlel Sales de 

,lll?(!,, _I~ '/,. L'. L\0! -:-- ."~. ~r11,~mo i<' .n<'~por1,.,, tf'tl'lr•u. ?n,t:m. llm l~- UI. O' \Nl\TNZIO NA. :\CADEi\11.\ 

:~p;rt: ~j·;~:Orllt:~.~~~~
1 ~~~:;;~~!:,;;';~ !:1f ~;~~:~~lo J>:.;~:~~~~~~!:Pcnt~1~~;;'l, s:eri-- HilASJl,EIU 1\ 

Policia :VIilitar do !!;.,;todo Araújo. iuíz de dirdto cm Cruzeiro do 
- O ~r. Alberto Cesar de Albuqucr- Sul. Te11·itorio do Acre 

c,us.. airicultor em Sn:nla Rita - Peda ·'Duque de Caxias .. :;eg:ulu 

XI()H LE\:0 1-:Ai'\JO'\' Gl!'J'JE'R.nEZ \' ('\- rlr1,ada. po1 (iab_r1e l D ,\n11uu2w, na 

- A mrnina Helena. filha do .sr ontem. para o Rio de Janeiro. o sr 
João Ribeiro de Brito. residente em I Euclidet. Sales. funcionário da Delega
Cornubc..". S .. loão do Cariri eia Fü,cal do Ama:1.onas, que nqui se 

- O menino ?rancisco, filho do ,;r encontrava visitando pe!;Wa,or; de sua 
.Jose Mactclo. 1es1dcnte cm Mntmlin j fantihn • 
Ala~·oA NO\a 

dlo Nacional. ru,·n~o. uma p.11,,~tra \·c~~c ,e1ifi<'~do (lualq~1Pr i11'.'idt'ute rom j nur,;so~ AIRE:,i. 18 fA ".': l _ 0 
&obr<' a batalha l1c fu iu11 . º.: .. !~i:~~re~1~

0 ,~n;;~'( 'J~~:~1
''.iJ~:.:.ua I cmbah ... arJr,1•. h(·asileiro . nesta rapH~.I 

CHEGOU :\O flJO o \ l'TOltl)\'J<:.J, p · g 1 p p X1 · proJJ07. ao anl1go cmbanaclor argenh
DO 'OL.\~TF. N.\S('DJENTO .n·- \ ('111'..G,\ll.\ no -Z.n \N( J-:1,CI{ ('Hf- "º. Ramon C,l!'l'nt~O. ~cn1,ar ª. vaga 

PIT,\L I· EHER.\L \C'adem1a Dra,ik-,r~ de Ldra, - O memno Jo:se filho do sr Jo,e -----
Pmhc1ro elo Costa residente em Alo- 1 

J> \RTlU DE BUENO~ AlRJC~. ('(.))I gor, do Monteno 
IUO, 18 1,\ llNJAOl - Pror('clente 

de Sauto~. foi dl':-cmlJarca.<lo. hoje, no 

'Iem-,t- \'islo 1,,Jr t'.'.(C m11ncJr, 
afóra., dt~J>rn'.'itl::t.s do :tpar<'lha
menlo nf"re~,;ário. <'"icolas Jr ,1-
g1·011omia e de a,·ial'âo. Exi<.;lcn,. 
uor ai, ".\eartrrnia, ()e Córt< e 
('ostura. F,('o)as 1k Omlul,,,_,.:o 
Pf'rmancnlt•. Fa"uhlatJf'.s de Dan
~s J\n1i1'a, r ilfodC't'lla.,;;. f'ur~1,:. 
flf' i\lanil'urc. de Arle Culin:ll'iJ, 
rtc .. etc ... 
En,;;irnull-'.'.C, <·nmo se \'ê, t·nusas 
do an•o rl:l ,·dh,1. "cicnda.s·· a.s 
mab disJ,arafadas, <'m ,sua,·r~ 
pre:;;ta~Õt'S n,t,•n-.ai,;;. Bem .se pódc 
dizrr qu<' só n:'io aprc.nde quem 
nfto quer. 

J\fas dos fü•ta~ns t inidos v<'m 
uma 110, ida d": a fumlatão rk cs
•·ola~ prir,, ,lis1ins,:-ulr IH>la.s ra, .. ., .... 
N,'i.o_ !'.í' t1ala. f'omo a'-:m•m podf•rhl 
""Upor, <lf' in'-1 il ui<'Õ""' para o .l.O"r 
ff'ÍÇ(l,UUC'llfo nlU"if'ílJ ,\'S tlf)i:1•/ í'UI 
f]Ueslâo ,;ão •· n,n,,,-y... dinlwiro. 
banf'o1wta,. 

Fr;,nk .J. \Yihon. o rn•·:u·,,"nulor 
dl" .4.1 í'aJ)Oní' í' dr Bruno I1;1 11pt
n1ann ;. n Wt•arlor· ,1c,,.a no-ridad r_•. 
r•ujo fim ,rl'ia o <I<' ('flsir:ar .io.s 
JJequcnos ,·omrrdn.nfe,;; dh,tiniruil 
a~ n,o fas Jri:itima, das fabüfi<'a
da.s. f',·it:.t 11do. ª'"im, a perda 1e 
mW>Õr'- dr d61a1-r". anuahnenh•. 
Ah-;.m clí "'º· o E ... fado obtem a.:.,;;i•n 
a rolal,or:wão <k milhares d<' pf'-; . 

:-ifü1-.; iJ1t.rrf>,;;.'-~CJ:1' na lula co11tr L 
º"' fal'-ifi<aônn.•<.;. 

f:: º·"' lrxtos f'st·ol;)l'C'~·.' 'l'rrão. r><'
lo mcno~- apart'll<'ía il.Rr:idaYf'i. f;e
t·áo <'Olorido,. ruida.floM' mente dl'
smhado.',, almf'nh•:- .. pfJi~ ,;;não 
atuplia~ôn, íolo;.:-r;1fi<':l"' ,Tos hilhe
(rs falsifi('a(los rm ,~iJ'('Ulaf'áO, a -
:-h1afatHJo os r>ruw·uo ... ddalhcs 
Qnr llC'vem di,;tin~uil-o,;; rlos aulf'n
tiro,. 

í'ontanto qut· al::um mal inle11-
donr1do n:io i11f('rprl'lr (',;;...,.,. 1•111·,n 
,·omo fie• "\pl'ríf'ko;uní'nffl tl l ':d
r;ifi('~l';io" 

C,·1·t1, ,•sp•·ri.1Ji ... 1,, in~),,.., "tU c·a
pílaridad1• Íl'Z n·rrnlt•mrnl~ sen
;·af'ionol d••,<'nh('rla {'.'o.r não i: "'C'll

!-.adomtl C'ha1·lata11hmo). Ocs c·o
hriu c111f• º" in1liyifh10,;; r<lf' ambos 
os ~·r,osi portndm·,•<.; dr• l'.ibr-los 
ruh·os <'<..f;i<' muifi<.;simo m('nos ,;,u
.icitor:. ;t f'alddr do C(lte o~ porlado
reo.; dC' <'<lh"'lo!- l)t'('(IJ~. l':tsfnnho.s 
ou louros. E' QtH' - gann1tc éJ ... -
oc;: tabdo-. l'lli\'O"i são mai,; c,.;pes
sos e nwlhor nlr111tados no rouro 
,•ranca no. ::0.000 tlrs,;cs cabelo<; ro
hrC"m nHliln íaf'ilmcnlc um rÓ('O. 
ao pa.s~c' qu" sft{) Jlrl'('iso" 1 OS ea -
helos prrto,, l'!O l'.t"'il:lnhos r J:>íl 
louroi- para , .... obtido o me~mo 
t~,ullado \,lminmos. antes de 
tudo, a pr<'Cls:io malemalirn da 
contagPm elos rahrlo<.. Que paden
t:ia: 0f'pois. por que não cxpcl'i
lU('11tar':" se o leitor tem cabelos 
J)rr(os f' lemf' a caréca, fa('a como 
as nos..,a<. rlr;antes: muncle pin
tá.Jo,. ".\fa~ . de rui\'O, ~e a pin
t1,1ra não os fi1.rr <':\Ír e a cal\'icie 
JIOUpi-los. C'-ifll'â frita a Pl'0"\.º3 .. 
('onlit'uf'. 

'So d-f'c•urM, df· um t·ongres:;o de 
hislori;:1, reunido lw 1,oucos a.nos 
f'ln J\nk.ara. alA·1tn, t>ruditos turcos 
"'llqf'11tanrn1 a t'1trio,,a lfbe d!" que 
os nos,;u·, prhncll·o~ pai!'- tivt>ram 
,·omo lwrro a lf'1Ta <1ue íoi outróra 
o imptrio do~ O<.mnJin,; e {'- hoje a 
HPpúbJic:1 df' Kf'urnl ,\taturk. Ten
do feito oh""nar qttr as palavl'as 
1 urf'as !"igni(icando "homem,.. "i
dJ.dt>'' f' ''lar· a,w,....,cnt.tm uma 
cer ta a ualoi:-. in com os nome~ 
"'Adf\.o" ,. "Lva .. , o<, doutos histo-
1·i.1.dorr:,, ;,firmaram f1Ue a .sua tf'o
ria, sem ~er noYa. encontrava de
J'rn"iores cm mai.s •I<' um país. E 
rm abono da !-tia opinião, citaram 
1n,1a .. as pa.1.r. .. a1ren,; da Biblia, que 
deíxam ~upór qnc o primeiro ho
mem apa.rcc1>u na ,\sia C.:cnh·al e 
mah p1·t'foh,.tmt·nle na. Turquia. I)(' 

modo quf>'. i-cm neuh\,nUl itTeYe
rencia parrt ,·om eruditos t.:lo aca
tados. é Jirifo imfl~inar, todavia. 
(fUe, ~<' ho.te aímla vivesse o com
panheil'O d(' Eva, ,. houn'ss(' c111i
t"rado p:u,t o Bra,;il, e~taria firmr 
110 nr,rof'io <I:• ru·f",fãí';w 

UIO HI t,\ . "· l - ('ht•g~'"'Í, no Jll'Ó
ximo sábado. a esta ,•:1pi1at. a. bordo 
do "1\ntimtrn, ... o <'h..tucrliir .fo~~ Ra-

DESTINO AO 1'RAS1L. O CHASCE- - A srn. M1quellna Muni%: de Brito. 1 

LJ~R. G(11'1Er.REZ rspoc:a cio sr Pt'dro Muniz de Brito, 
TCHECOSLOVAQUIA 

1 

mon (!lufif'JTn, rninhho d:-~,; n .ela<•Õc:,; 
Ext<'J·ior<'!, cio C'hik. 

residrntr r}ll Itabainna, AS AUTORIDADES ESTAO DI~-
JJUE!'/0:S !\JJU,;~, IR f \ N ) - 1 1- 'Tr;_m~rorl'c. hojí', o aniversario POSTAS A DEPENDER OS IN-

Ut-poiSc d<' pa!-.sar a !~11mas hora...., nc~ta I naLalicio da sra. Sinhazinhn Sn:t11fl T~RESSES VITAIS DA NAÇÃO Virá. lamb""in. <'um o ilu..,,tn· diplo
m;1ta ttma <'Omilin, d1• fl'IH'f-'s<'nlan
t,-s das Fô1T:t, ,\ rmadas ela '\arão ir
mã, compo~/'l. tio ~f-'m•rl\l dl' rlivisão 

capital. pa1·liU para o Rio fü• .Janri- Cruz vim:~ cto ~audoso paraibano, dr. 
1·0, a horllo <to "J\u~u~tus··. o c-I1an('e- Miguel Santa Cruz. Pfl:AGA. 18 <'\ UNIA01 Elf'va-
ln J1~~é . ~amon Guli~rre1, l\lini~tro - A sra. Georgina Ribeiro Calado. se a 30 0 numero de pré6os em vlr-

Os:c%'1.r Xo,,õa. romandantr-<'hefe do 
E,ér<'ilo; , icP-almira1:te Ole;ní.rio 
ners, l"omamhulr-cht>fe da :W::•.i-inlL'l. e 
o general de hrii:-ada. \rmando de Ca"· 
l rt•. mini,tro do :\r 

,\.., f<ffc;·n, ,trmada, hr;1,;ifriJ.1, irfw 
1 J}l'('!-(a.r-Jhr .<.; si~11ifi1·ativils hnmPr1a,;-Pru;. 
/ rs(1.ndo para i'-:-.o ori;-;:mjzallo um J)ro
grama, l)Uf' ,rrá ('umprido á ric;:1·;.1. 

dos l'iegoc..·10~ Estraugen·os. do Chile espo~m do sr QumtJlrnno da Rocha tud~ do d\!':>tnbmção de p~nneto!>, Jl<'
Calndo, func1on.írio da 011e t011a de I gai.s relac10nndos com a ·•Iegituna dc-

~:ti?.T'ts 8v1t~1JJ1Ç~~E'l~is0
~~~ S~d\ P~~!;r;~, ,ta Alma Perc11 o do 

1
";, i~i~c~:d:~~~"~~~11~~~~0, automo-

1'JtAS FR.\NCI~S/\S Amaral fllhn do sr Gu1Ihc1 mino Pe- His 
reira do Ama1Jl, 111fc1io1 clfl Pol1c1'l A~ .iuloi:daeles rm rarr fios 11Jl1-

,,i~;~~!\1011:111\:a ~ J .. a-;a~~~~'ilic~~ M1bla1 do Estado 1~1c~us~~\tl~\~1o~ic r;~~~~-7i~~~1~ :~~1r11;1~~~ 

l'.\LEC'El ,\ FSl'O~,\ no t'. X-1:\
TER\'ENTOR LIMA c,n ,\LC.\NTI 

ri Bern..,tein acaba de de~aria.r para NAS{'U\JENTO. liTsses qt;us da nação 
um duélo de espa.da o sr. F.doua.rd 
rourd<'I, diretor da "Comedie l"ra.n~ Oco11eu, no dia 12 e.lo mes recem-
tai,;;e... Iludo. em Mnnaos, o na"cnnento da 

to1~\;~c!1~~~:~!~~ 0~1~11:~::~ ;!rº lJ:~ ~i?11
~tH~â~:a~~re~:~·

1
~·u:~!~1~flr~g i~- NQT AS DE UIO, 18 (:\. N.) - FalcC('U. hojr, 

n{'~ta <'npital. a sra. Helena Lima Ca
,·all'anLi, cspo"a do C'X-i11lC'rn•1Jior e 
c,-~o\·f'rn:-iclor de Pcrnambtu·o, Carlos 
<lc Lima ("a\'akanti 

se i·~ío bal<'t os 1cf<'ridos f'scnto1cs deral n:-iquêle Ei;;tado, e dr nua espo-
featra.is. º" quais deC'laramm lralar- 1 sa sra. Joia Gr~ngeiro G11édes Pc- p A L A e I o 
'-<' df." fátos fll' ear:ít.rr prh·ado . 1 rPJra. 

O sr. Abilio Dnuüt:- csl.eve 0111..cm. 
VISIT\HO~ os JOGl\nou.r,;:,.: JHt,\ - · \ 1 \.IA'-:TI·:~: em P;J.lacio. f>m visita dr dc~ip<'dlda ao O l?'lliC'1TanlC'nto ,·e rifil'IJU-<.i(' :\ t..ir

dt·. no l'l'Olifério de• S João Batibta 
~U,ElROS s1 h11ronTntor Ar;;cmiro d<' Füntclri>-

Pt\li:1~. IX !\ N ). - O s j11g,1don·, 
\'F:i\1 \O IHt.\:-,:11, l ' i\1 HEPRE~El'\- <JU\' t'Ont})04'111 u ":;•·r;•kh .. hrasilt>h-o. 
TAXTE U ,\ AUi\H~IS'l'R \(' ,\O °\;/\- ora HC'sta "ªPila 1, ff,r::un ')Urprf'ctu.li~ 
ClO!'i \L UO PE'J' J:()'LEO. DO :\IE'- do". hoje. á noi:,•. 1·om a ,-h,ifa irws-

XICO pera.da tl<1 ..,,. :\-1hlinguctc, qU<' apa-
t'f'C'CU no Jlolt"I. 1·0111 o fim tlr "audar. 

/ _ JUE'XI<'O. 18 (A N ) - O cmlJai- 1 de,ejando-lhC'~ Uôa. ,01·tc nos <'mbatcs 
,ador ,\lfonso H.c):i, a<·ompanhado do cm que, J}l'(IXJmamentc. tomuão par

/ cousultor técnico Fernando Galpam, , te . 

LIMITES INTER
IVI UNI CIP AIS 

Cnnnmicunelo a <·ckbraçàn elo ncór~ 
rlo d(' limiL<'S do seu municipio com v 
de: Areia, e prefeito Benedito Barbos:J 

CUNHA & ))l Li\SCJO 
- Materiais sanitarios, e. 
ll'triros, mach.>iras, ferra
gens, azulê.ios e vidros, aoia 
melhores prrc:oi,:, á rua Ba. 

i ~~'i\ii~ii/i,,~';;:'.\ºi '.clegrama ao sr. In-

1 

rão do 'l'riunfo. 11 _ .. 271. 
1 ri)~gó;u:~·~~b~O d-; ~~~~1~~11~i~ :e;1~'i~ - - -- -- - -

do.· :imitrs .c.·n_t.re_ est.e mun.if'ipio C' o rlc RUSSIA 
A1ria. Rcsp<'1tosas snudacõcs - Bene-
r/i:o Barbn.,a. prefeito M.\TS CONOENAÇoEB /\ MOHTE 

ENXAQUECAS? 

Acção suave 
e segura 

MOSCOU. IR •A UNIJ\01 - A 
có1·t<' mri reb I clt T1flis condenou á 
morlr ~c>is conrnndantrs (' oilos ~ul>
"Omnnclilnlf'f c1~1s forças polilicas drr 
G. P. U., .il11üamcntr com 23 outros 
acuf.rrclo.'>. /\ acusncão su:;LenLou quP 
cs::es run<'101uüios havlam prí'parn<lo 

1 um o Lentado ronLra o chPfr Cf)lllUJü::;
La ela Geórgia. 

Sr. Alidio LJc,nlas: - 8rg:ue hoJc. do. por ter de viojar ao Rio cte .Ja
neiro 

Aniversariou cmtem, o ge- Esteve ontem. no Palucio da Reden-

neral Eurico Gaspar Outra, -~!~i<>~?;~d:i';t"::'~~ e~~n~ici~ 8 ;'i;!~~ 
ministro da Guerra Pinto: funcionário do Ministério da 

FducnGfio. que se encontra em mi.<;..-.âo 

C<.:011eluM10 cln 11> p:~ ) oficial junto aos governos de v~tio-; 
E'-LOdos 

dencia.5 que concorreram para a de- f O sr Intcn·entor Fedrr:,I l'l'Cf'beu 
belação dQ mo\'iJt1<'·11to ,;;ubver'iho conmnicação dr h~verem .sido empo.,;-

0 gal F.ul'ico Outra, pr-lo transcur- .:adas w· nov;i.~ direloria.~ d:i A'so<'i8 • 
.,0 de seu anh·erc;ário, foi ah·o flt' •:ão Prolf'tariri Bc,ncficf'ntr "Jofio Prl,-

:..ôa ·• e dn A:..:;ocíacáo Comercin I clrsts 
ç!.Sl,;i(Je .. iguificativas homenag-ens 

,\ NlVEltSi\'UJOU , ON'l'EM. o MJ- Acomp~nhada., elo lllOl}S O<lllon 
NIS1'RO EURICO DUTltl\ Coutinho, esUVC'l'fllD ontem. ('Jll Pnla~ 

c>O, rm visita. ao Chí'fC elo GovC'r110. a~ 
tUO. 18 1,\ UNII\Ol - Tra11.sl·or- religio,;:Bs. madres _Martn An!!:rlino dr 

rc. hoje, a dala natalícia do i:-rneral I Carvalho e ElPonora Furt;ido. r_cspc-

~am~:o G('~~~~:~ Duh·a. titular da pas- ~~r:~}~en,;;:ai/~~~r~or~çõ~ccà~h~t~-~u:~ 
O ilm-tr<' che((' militar. que duran- 1 dP Brmanciras 

tr ""ª earrf'ir:t tem drmonstrado in-
,ol::;-ai· <Jcdka<;ão {1 t•atria. i:;o~a das I Por tel~g_r~na o sr_ A1~l?11io l\1('11-
mais arraigacla, ,;;impatia~ no "'"io do d01~~a. :·e:-1drnte cm Esptnt? Santo 
Exér<'ilo . .iá ))t>la ,.ua r-1<',·ada cultura. J agi adcceu ao. Ch<'fc fio _c~o\'C'J 110 a rc-

!!n~~t~ ~:l;:1:~:~11ai-; ,·irtudes 'JIIC IJ1c ~f~~\~li~1
0~1~~1~~rged~ul/~:1~1~ 1\1;:f(·:,~ora 

1 IJHma.mcnll', o mini ... tro Ga,J>:tr 
D11t.ra tem-se th-stac:.ulo brilhante
mente no carla.1 <lo.._ aconlccimcnto,; 
políticos pela c1,wrgia e .cJc~tcu1or CJ>m 
que a(lu na sufoea<'ão ,la. Intentona 
iut.egrali!-ta 

E~ti\'Cram, 1indn. cm Palncio. <111-
n;nte o dia dP ontrm. As sf':.winl..<:'i 
pessõa.-. drs _ Isidro Gomes. Nrwtoll 
L'é."cerdo. 1\gl'ipln.o "Bn.lT<i~. Brâi Bfiri1-
cui c Salustino Rufo Vinagre; prefrito 
PnP~edes Pitnngo, tenente-coronel F.11-

0 MAU TE ..... MPO C01'..1TlNúA A PREJUDIC.AR .·'S' ~~~,it1~h,~i,~f011 t;"~~~~irfti::~ºn~ir~~~º: 1 i ,._ /½. nuel Almeida f' o H. Einar Svencl~en. 
vir-e-corn;;ul dn Noru~;;n 

1 

OPERA(ÕES D E GUERRA N Á ESPANHA I Em tel<-gromo _c~mdo ao Ch<jl<· u,, 
...., .., _ Governo. a proJe.;:-;or;.1 Eugrnia M;,1""' 

.e apocle_rar 1ac1hncutc ele E:;cnndou.

1 

ranhfio. de Sapê. comunicou a s _ <'X<'IA 

A luta t"dav-,,. prosserrlte lentamente norte de T es~:::u:ão ao nort.c ele ~cruel. Que clr- ri fundt("<ÍO. no Grupo E'iCOirtr cloriue};, 
! " 1,., ~ ! . ! aO e• fende a estrada que hga a Sagunto localidacle, cio Coiso Escolar "Padre 

fUef - o govêrno CafafãO COnYQCOU as ClaSS8$ de .. \ LLT\ ~.\ lUE:\'TE OE TEHl1CL Aatonio Pereir::i·• 

1925 e 1926 para o serviço ativo do exercito BARCELONA. 18 , A uNrAo, _ 

S/\LA!\'1ANCA .n iA UNlA()1 OI tropa~ nc.c:io11;d1·,ta~ !-.Oh c1 c:omanclo 
m:1u tf"tnpo con1.mur1. i:I J'!'f'_1llC1i<'nr as 

1

. do. general E.scan. 1.e1.. oruparnm a lo
J.TCrações ele g:ucrru ao nrrte de Te- rahclade de Corhalan, ao noroeste d" 
rvrl _ Tentei, prossegwndo no seu avanço 

1 As forc:'t~ nnc1onnlistn~, apesar dos I contra outrns postC'Ões ele menor im
~randcs blocos de· g(•lo f;obrf' a.'> 111011- portnncia. 
!unhas, csU~o con!-iCJJHincto 1,ren~põr o~ 1 

t :J.l!os cumes elo mon.tc Gurl.•n . \ LUTA "N-\ ~Eltltl\ Ul: GUUAlt 

l'O'°VOC.\1> 1\~ .\~ Cln\S~ES JJI. :-;..'\RAGOÇA. 1fl li\ UNTA01 - A.s 
1~i~-2G tropa. .... nadonnli: t.n.s, que., marcham em 

direeão á C.:i~tellrt, cstíio perseguindo 
BARCELONA l!J 1A UNI•\0) - o I o mimigo nn Sf'll'a dr Gudar 

_o\~Jno ar.noo ele cl1:11na1· ao :e1,1rn I Os rnsutrctos estiio ma1chn11do 
'lt\\o do exé1c1Lo ns cJ:i.~ses de U)2S- nc~lc momrnto num tetratono mon-
.w ~anhoso 

H,t J. Olt('O:-. (10\ J,,R1"A.HI '.'\'I \I~ 

CHEGAM .\ ' l'RE:,.;'fF DE TFIWíL 
1

. \~.~~Ís~ :;~/~l~~/1,iJt,,( ,\ll UI 
VALENCIA l& tA TJNTAO• - A 

Iim ele reforç,w c1 tr<>11Le ,,i;ov,:,rnamcn- S.\LAMANCA 18 r A UNIAOl -
tal _em Teruel, ~eguiram numeroso.; Pros.c:cguindo além dt Allepu1,, os no-

~1c1~~~~:~t~'> Ji:cr~~::;o Cm \lcalã de j ~~Ol~~~sl{~;;;ã~ ~~~~1i~~'eJ/1J~5 ;~rveiru, 

Co111i11ú11 a tuia. ,!olentnmente. ll'-t 

fr<'nte de Teruel 

O ê'.l:;têma ele 11e1,&ira cios rL'1n1 1>ll
ca.no,.c;; é importante. pois êlcs SC' ele
fendem ferozmente. causando pesa
das bnlxns n,1;. linh~s ad•:ersa<. 

Os comhntes dt' ontem fõram par-
ticul11rmente violentos em Alleput. 
Col'balana e Jglesuela ele! Cid. 

Parece que as operações rloi::. rf'bcl
<le~ Lêm como objélivo imedinto Mo
ra Rubienos no .<;etor de Allepuz. 
Lota flcou quasi cir<'unscritn ao pico 
de San Cristobal. entre o rio :\Jfnm
bra. no mas!'iko que separ::, Corbaln
na (la estrada de Allepuz e Mora de 
Rubiellos. 

Os nacio11ali:-.tu:,. haviam ncumu-
l:1.do. nêss,,.. t;eLor. muitns baterins, que 
martelavam. sem crssnr ª" crist.ns 
rO<'hosas a mais de 1 . :ioo metros flp 
altitucle, oncle o~ republicano!- estão 
entrincheiro.do~ 

Ali. o.·. noclonalisla.s. :,;ó puderam a
vançar kntrunente, elepol!- de atlrAr No denominado ".s::i.co .. e1e TcrueJ 

~.stão localizadns a 28." tlh'isãú do 
:xercito governista. a 2 Bl'igada 

MtMa que atuava na fr<'ntco de Ma
drid, 0 91. ·1 Dlvtsão f 4 btl~ de u1.0-
Lrctliw.ctora::. alem de outros forçai., de 

1 menor itnportoncio 

~\S OPCRAl,'ÕES, "º LXJi'\tCITO 1 ~~~~.~~etsd:~~~i~~~1Sinimigas. ffiQ.5S'lS 
GOVEilNI~T\ Em J~lesucla <.lel ·Cid. os combates 
MADRID w IA UNIAOi _ Ab Lro- fóram _igualmenLc sangrcnto.s. Os Je

pas governista.s estbo mantendo a~ ~alistas resistem galhardamente . Os 
r-.ut-t!> posicõr.s em Linen. cuevns. Vin- 1 rnsurretos tentam fixar-se nn e~l,rn
rc.ma e AlCR lá de Chisvcrt. 1 dn. montanhosa que desce paro o vale 

1

,\ OCl'P,\Ç,\O Dlé CORTIAJ,A:,.; 

P,(~nr:nR 1X 'A UNTÃ01 A-" 

Pnrece que o ohjêtivo imediu to das de Lota· 
tropa~ rebelde& é a conquista ele Mo- J.·sscs ::mtores põem cm toco a~ qu:1-
rPllfl d<' Ruhiclo-; º" nn<l.,. 11orlc•1·Jnn1 lfrfa.Qe,;; cicf"rnslv~,c; c!or 1·p,p11blk~no~ 

ARGENTINA 
EM TRANSITO POR BUENOS 1\1-

RES O CHANCELER CIIILi:Nn 

BUENOS AIRES. 18 <A UNIA01 
\ bordo de um nvlâo da Panair chí'
;::on a r~ta cidade o sr. Gutierrez, ml
nislro das Relações EstrangC'iras elo 
Chile. 

O chanceler chiléno que .sl' dC'sLJtw 
ao Brasil. falando aos Jornait.. df'cln
' ou que tem grande mtercsse em co
nhecer o prc.sidente Getúlio Varg-n) (· 
sr. Osvaldo Aranha. com o qual 1:,n1 
oportunidade de trn tar de assim to~ 
:T·l~~tt,•m; á que .. tão cio Cho.co. 

F ARMACIA DE PLANTÃO 
Esta df• plantiw. hoje. n F' 1 r

mac1~ Centn\l. él ru.i Duque rh: 
Caxia~. 

PERU' 
NACIONALIZADAS AS COMl'.\-

NHIAS PETROLTFERAS DO PE!iü 

LIMA. 18 <A UN!AO, O govér
no aco.ba de decretar n nacionnlizo -
cão <la"' emo~A.."i' J)f'trolifet:m "0 no4 
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JOAO PESSO.\ - q uinta-feira, 19 de maio de J!l:J~ 

Telegramas de solidariedade ao Chefe Nacional 
C'X<;J~'~!!t~u;~mo~~~~i1ge~

1
fU\J~iecl~i~~f~~~·~ ~tg~·~: Emilia Maracajá e MariR José l ~~~~guJ~ª~~~~ p~l~t~~:c~d~~~~in~l~~at:~; mulftndo melhores votos sua tt·hc:idn- muniopio :iprtsenlumo~ a ,.. excia 

qur, de todos os ponto~ do E!-tado Itabaiana. 16 - Em nome cio mum- que v. excla realiza em Lodo o P~ís. ~~ 1~~~i:i~ ~~~~~[it~G~of~~o ~l~~:~:1 ~ P.~~ ~a~:r~ei:" ~~;!<x;;r:f~~~~~!t~/~1~!;~:!= 
t(,m :sido enviadas ao prcsidC'nte Ge- cipío de Itabaiana onde foi unt1nime consideramos \erdacleiro crime de proveito ensejo comunicar arab~1 s:>r çõo p<·la maneira lwroíca comlrn.teu 
tu1io Vargas. por mot h·o do nefando a repulsa causada pela miser,.wel tra- traição á PaLria qualquer tentativa de aposto solenemente retrato YO~;:-.cncia inilni 1ros r<>gime madnigr.da <lia 11. 
atentado integralista de que foi vi- ma dos inimigos do regim<.·, congra- muctanca de regime, instituklo em 10 salóo principal e.-.ta Prefeitura homc- - Saudações at('ncio:--:,s. _ 0(·mos-

l1t;~ci~~~~:nf~1t:_ c~~~1e~~~~~n~l alu- ;~~~;~~e·pot
1
~~~-

s1
::~1coªn:1~~~e.cto c~1\~n~~ ~;:t:1~Ifs~~roe :~,:~g~\e~~tire~~~ ~~e/ g~;~eoª

1
;
1ií.~ g~-~t~:rsre;f1~v:~os A:~;;'~~~i~~ ~~~~' _8~:~~~;fo s;;~1

rka~~~~~sa s~~~-
nos Grupo Escolar .. Afonso C~mpos" truoso atentado, levado a e frito J)C"los e~c1~1 .. consoltdt:m o Estnclo N~vo, a- at~ autondadr~s JUd1ciarrns m1mici- 1 Herc1l_lo LC'al. 0111110 Vf\sconc&los e ., 
tle Pocinhos, apresentam a vo~sencia. trai~ores da Patria . Deus velou pelos p1 o\-eltam?s o (·nseJo. de reafllmar a nru.s: grande massa popular on1dona- Fn111l'.t:-(·O Gaudencio 
cntusiasticas congrntul.:içõcs pela e- rlcstmos do Brasil. preservando a vi- nessa integral .solidanedade ao vcrda- va nome vossrnci::t Foi orador ~oleni- c. 1 h,itt:-ll ,ls 14. R t d 
rn:-rgicn. e patrioLica atitude ele ctefêsa da· de v. excia., que, como um ver- rl~iro Chefe. Nacional. Prcsl~ent: Ge-1 cl~de bacharel Nelson No\Jreiarn. pro- d<1~r·.s Comei cio e .lndust~f; e~.!:~ ª~u 

0 

:i~cl~e7)i;:~e~
0

;a~~ne~ss~~~~: ~e~~.0~~1!~~= ~~i;.~~~
0
cllef~·lJ~. a~~}!~J~~/~áop~ó~)~-?~ ~~~li Vargas Atr'nciosns saucla- ~~?t~.r público - Sá Cavalcant1, pre- nicipi~ reafirmamos os nossos protc~= 

<lndc ele sen govêrno Respeitosas h1r e consolidou o regime Aproveito D(· lt~baiana: . . ~ombal 13 ~unciorár~os Prefei- ~~<; ~Ir• /
1
:~:;

1
ut~u!º

1~~~~~:'(;~t\1~8 cf1~:s~~ 
~~udaçõe.s. - L. Andrade. Julia Pin- a oportunidade para reafinnar abso- ~,_ntomo Santiago .. J A. Pinto R!- tu1.a._ aba-lxo assinado<. tem pl'a~l'l Ida ,füi onze mais uma ,·pz ofelPC'f>l~(IU 
to. Antonia Gor.dim e alunos lut;-1 solidariedade á obra político-a- ~eJJ o. J?s~ Eanden a Jumor. Severi- ap1 ~s.cntar . v_o&sf'nrh-1 . c.cngratula~.·oes 1 ~C".br. rbo L'Xtm.p.lo de hrn '.'".''ª e .º·"·bmo 

Pocinhos. 14 - No momento em que jministrativa de v. excia , cm todo o , Q Paulmo de. Lucena. José Faustino muito cordiais pelo rechaço amotm::1.- rechas~..tr invPstidas <'l'imino~as ini-
o P:üs (' ameaçado pela nrn~orca in- Pai!) - Atenciosas saudações. - An- de. Andrade. Silva, Pcdr<;l_ Servulo: AI- dos tent.~ram contra reg1m<> autond;:i.- mi{rns Brnc;:íl _ Âtcnciosa~ -.·.~ndn.-
1cgralista. reafirmamos a vossencia a tonio Santiago. prefeito bç-it~ i~orc1ra, Sebas,tiao. J:l.odngues de presidente ~f'publtca formulando cõrs Agostinho Borja ,Jú<.;f> Alhi-
nossa solidariedade em qualquer e- Itabaiana. 16 - Ao tomar conheci- do N:1scID1cnto. Vnlenc10 Cmlo. Alce- ~~tos pe!a felicicla.cle i:es.'50::1 \·os~(·n-

1 

"º.· .To. •:f' .Aires. Antonio Pt·rf'irn_ Se\P-
mcrgcncia. - Atenciosas saudações mf:!'nto do nefando atentado levado a bl~clcc; AdonL<; clP Lucei'la. Ht>rminio tia segu1anca S('U governo para teli- ri•1o :\Justau João Ellziario e S<>,·en-

p~t~;~;~os~ºf!ª ~ ;~~1
/~:sora e alunos ~~~it~mft~.~\ 11~~!~ó~t1

â~·º!_ :~
1
~f;_ra~i.o;;; 1 ~~·:~~:~ ~~fu~ª~~~~~-o \~~!n~~,~~s~~~~ i~1J~:ep;~~~1~tep~.r;~t:~;~~to ~e~:;u~~:~ 1 no Lin:~ 

4'scola "Mont~da" saúdam v excia sPi.;urancr: do regime. instituirlo a 10 ionio Alexandre de Farias, Zeferino ções - Antomo Sowrn O.sotio Assis 1 .\l 1~
0

,
1 <.

1
0 ?\Ionteno 11 D0ren

com simpatia e aplausos ato bravura de novembro. os tuncionários da a-1 Bastos elas Nr>ve:... Alteredo de Quei- Jof~o Que11 oga Filho A, elmo AssH; tes e <11:-.Ct'nté~ Gi upo Escol.n c1,•sui 
com q~1e abafou intentona integralis- iencia postal Lclegrafica ele Habain- roz Coltinho. Elcsb:io dos Santos. Ma- Quch oga Antomo Be1 nardmo Jose cidade LePm hom •1 .ipi esf>ntai \: 
t..a. - Respeitosas saudações. - Fran- nu. 'ee:n rrnfirmJ.r sua absoluta fi- n~1Pl Guedes de Medeiros Correia. Jo- Rocha e Georg11rn castro I excia con:.;tatulacoes modo l):it'Joti-
cisca Vicencia e alunos c)el1cl~de ao Estado Novo e inteira so- , se Gued~s de Mcdc_iros. 'Pelix Ferrei- Pomb~l 18 Classes con~e1 \ado-1 co loi sutocada trntath::a re,ohtc•ona-

at.~~c!~~~!;.sl~s-ct!r~~1~~~~~~dso dc:nl~~~ ~1~~r~~a~5ft~h~o ~a1~~eu,1~~~~: a:_ ~~= ','~~ti~la ~~-~~in~n~o;~1i ~~t~~i.no i,~~j~{~ :):1 c~~:~~1;1~a~:t1;~;or1:u!~~~~:~ci:º~~= :;~~- :~!~~~1\1;1~stad~01~~~~ando ~>:~~ 
e eia ordem do nosso País, congratu- berto Alves. agente postal: Paulo ele (::unhn. Luiz Almeldn. MiguPl Pessôa chacando amotinados tentaram con-1 daçor - He,oiso Na•ci.mento dlle
lomo-nos com v. excia. pelo feliz Lucena. ajudante; Ulisses Fartas, ear- Pinho, Clementina de Medeiros Cor- trn. 1cgimc sua auto11dade, ap1esen- to, \rnoi i C,omes Emnce Lms Br
Lriunfo. - Saudações. - Prof. Ma- tciro. reia. Agna.ldo de .Me.cleil'os Correia, 1 ta.m .s1ncer::a~. con.gratu.lações hipo.te- rcnicP. L. 
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- D.·ah·a. T. ones. ~lztiR dr 
ria Hercul~no e alunos lt~baiana. 16 _ 

0 
operariado ita- M.inucl Joaquim ele Araújo. Pedro canelo irres1 nto aooio _ Saudaçf>~ So_usa ; Olga Luslosa Tcrezmha R1-

P_o<:inl.10s'. 14 - No. momento em q~e br1!an('nse. rcpresc!ltado pelo seu or- Ba1 IJosa de Sousa Aurclio Carneiro - José Avelmo Queirog:a. ,JoA.o Sil- beiro X,
1
nrr. rr·p1 í'~Pnta!1c\o o l º ano· 

os. m1m1.gos da Patria tentam subvei~ g;io de classe reconhecendo no gran- ela Cunha Manuel FR.ustino da Sil- \Pira_ Francisco Pedro Odilon As~b. 1 N"e!--tOI B~zerr':1 F1lh~. re'?r~senrnudo 
tc1 ª,. 01dem. e.?1 meu y~me _e 9:lunos de Chefe c:a Nacão, o verdadeiro a- rn. Absclon Milton <la S1iva. R:limun-1.Josue Bezerr,1. Hl:'rcilio Vand<>rlei. o 2H ano. Pn:.1: Reis f-' ~11\a, repre
da .Escola d~. T_eotoi_u~ .. · ieafrrma- migo dos trabalhadores brasileiros. fe- elo Lins. Adonis Teixeir:1. de vr,•10. Jo- Antouio Vanch:rlf'i Bezerra t- Irineu ~e11taPdo <J 3' .-mo. \lana do C:1rn~o 
mos ª. vossenc1a. solld~t~~dade. _ 1 licita v. excia .. pela bra,,ura demons- .-é Pereirn da Sil\'a, J 0 sé B~ZPrrR d(! Carreiro. Li-Omf'S . r~pr,•!-;crita.nclo o 4.

0 
ano· TlI-

Saudaço~s. - Judith Pe1e11a. . trade, ao sufoci:,r o movimento dos ~Iene.zes, Bar.tolomet~ Brzerr~. GernL Pombal, 18 Come_rci~mt~s. c:ri8- ! ~1~r Ronrno de Melo. n·presrntando o 

ce~~:·c~~~Ír~4 s;,oº%~~ce~~1ec:'\'ia~e~t 1,'.y;·;,;1t~~:sto~é~cte;,ci;ne:~1;~::1r. C";l;: ~'~il'~m~o~r~l~ge~iseBat?,~~dl;iaiii~ :l:~t~ipi~gl~~~ti;t ;;;;~~~l~!an;·''~i:_ o A~:::00, do 1lOll!él!O H - Nos<o llO-
lo. diante bravu~·a '.ossen~ta, assa:.to , solidando O Estado Novo. com risco Pf'lipc ele Sousa. Emiclio ele Matos ::;enci~ s_i~c~i·as congr:-itulaçõe~. gnrn- nie P. tot..:licla_de íllunos Escolas Notur
Plemcntos permci?so~ que11da Pati_ia. da pronria Yirta Obreiros concientes Il.irbos~. Joriq.uim Ezec,niPI_ cll?' Olivei- de v1tona Nação sul>Jug.ando !non- 1 nas_ dPsta c1dacle _ apr~sentamos. ~· 
c?ngr~tt:l~m-se vit?na. - ~~udaçoe::; da graflcteza dri Patria. 

0 
operariaào ra. ,Jose Grac1ri.no cte Arau.io. A vellno m<:>nto tentou con_t n1 rP~1mr- hipotr.'- e:xcta con•.!l a~ulaçoes modo 1?1tnot1-

ri lenc1os,,s. - Maua das D?te~ Gue-1 hras.ileiro. jamais transigirá com os B<irbC'sa ele Andracle. Raimundo No- cnm ílbsoluto apoio ~cu go,êrno co d('l~1;deu mtegnclfüle Patna con-

des Cavalcant1 e Ester Te1xe1ra Li- p_erturbadores da ordem f' da paz so- ~:.\fo.deJoã~l'~~~~r:~:tu~ar~7~Te~ec~~ ~~~rªri:1~. Fr;~~:i~i~c;c~('foe1·eh;la~~:e1 ! ~~~lcla~~::cr~~ei~c~:lir i~ti~,~~;~li~~i~~dri~ 

m;icm. 1~ - Em nome c~rt;><>~ do- ~ª~x~~!~~~i~~I~ia"ê~I~:: ~~li;~~n~lh~~~ mond. Ma:io At~dra.cte. Severino Al- S~u~a. Cicero PerPira ,\nturi:n Ro- J e Ro.s:1 (\(' Lima ~tacir·I 
cc1:,te e cllc;cente escolas mul'1:1cip10 P1- lmimstrativa de v. excia. merece a ,cs. ~1~tomo ~ehx da ~ilva. Seve.rin0 d11~ues_c ,Jo!lq111m ~ere1ra _L11C""JHt . Al::igóo cto i\-JOl\lt'Í:'O 14 _ Congra
cm. congratulo-me v. e.xcia. pela ! no.-;sa inteirn .. ..:olidariedacle _ Sau- da. S1ha. Jose A~trog.1l~o de ~1ma. _Pombal._ 18 Ab<.t1xo a~sn_rndos. re- iulo-me \ exck eln fracassada co
?ro.v~n·a co1~1 que ;onseguiu rechassa,r da,·ões. _ Luiz M. artins. Epitacio Go- Luiz B~n~o de _Agm~r,. Lmz. Rodrigues 1~1 ese_nt~.lhes c·las..-;f>s c01.1,~'.·~·10. la; ou- Y~ncte int€'ntol'"'a ~ntegra\J..5~·1. feliz-
1n1m1gos Estado Novo na madrugada mcs. João Dantas de !Vloraüs. Firmino ele .\~~uai. Jose Cer1ho BatI~ta Filho: 11a clist11to Malt~ .mumc1;J10 Pom_bal. menk dominafüi com"lletam(·nte pcfo 
01.1ze, deste. Pode contar professorado Joaquim, José Juvino D},ntat,;. Fran- Gc1~e11no F.e.rrcirn de Queira? }Osc 1 1:_tp0tecam v~ssenc1:1 ab!:iolut.a .soll<"!.'l- vm;s:1 cc,r:1grrn, br'.\nn;11 pei-:soa1. Rca
~1cu1 r,ara tod~ _e qualqt!e~·. emergen- cisco MHtins. Jo·;é GalvJ.o. Argemit·o Jac11.1t? Frcn~. Pedro Be1:lto ela h1lva 11:dade, ap1.cseL1ai:1 cc~~r::-tubcn~~ 1 f.irmo ,·núncntt Chefr' Nação intei1.·a 
cw _ - Saudacoes. -. P~iena do Nas- Vf'iissimo da Silva. Manuel Veríssimo Augu~LO BatJ~ta de Que1:-0/. r,..!anuel ç.1ande vitona Naçao contra amoh- :,;Olict.irif>clad<> obi·a pohtk:i. .,cJminis-
C'1:n~nt.o. professor pubhco Lopes. Eduardo Coêlho dos Santos, Bento dos Santos. Au~u~to Pessoa dos nados . ~entar:1111 . ..;u_bverter ordem irat.i\·a reriliiadt\, toc!o P:lis Sau-
~ P1la1, ,.16 _.- Co,rpo d_o~~nte_ Grupo Jos'? Estevão Maninho Francisco Srmtos. Pe~ro Martins dos San~os. no~c;o Pais - S:1ll{fr:ço('ti - Srrc_nn_o I ctucfü• . .., corcli~l!-- Elig(•nio BarboM, 

E .. "colar D1. Jose Mana : Pllor, con- Martins. Tobias de Sousa. Jaime Mar- ~l:.,','ºel11tB1·1,ªo''sdtoo dRee·gSoª. nJtaun11·ª0 SE!nlveeds't",.ºe º,·az,,aSs.abA1·n'oeli~o!e11"ct[: ... ·.·.quSees;,,J,.o,·u"oº ,,Tleo>rxa•,.',-. 1 prefC'ito . •· 
~ratula-sc. v. ~x~ia, v1tona _sobre .ln- tins. Firmino Joaquim da Silva. Epi- i.- ...... y. i\ 

!~1:ton.~ u;t~gialls~a: - Jo~o Paiva. t,acio Gomrs, José Paulino de Olivei- de Santana, Manuel Martins de cas- Florencio Dias. Francisco D~.ntas. Jo- 1 Al.11-;ó:1 do MontP.u·o. 16 Queira 
d1!eloi. ~'.'a1ia ~hvrn.. Severm~ Pon- ra. João Dant::i.s de Morais. Tiburcio tro. Sebastião ~ugusto de SousR. Ma- <;é Dantas Que-irop;n e VicentP Leite . rccebt'r ~~mil_,ent_e ChcfP ~~tado N~vo 
l('ll"?, ~ana Jose e Ma~·ia Macedo: IvfoJTOC"OS. AYclino Domingos. Alberto ,1uPl Pedro l<"'1lguein\.S. Joaquim Ar- Pombal. 18 - Com~rciantes <'idade nossas lelicitacoe:- m.inei.r.i Pnergic.a 

.P1Ja1 .. ~6 - Corpo di~c~_nte. G1 upi Cabral. Severino Felipe ela Fonsêca. con~rde. Orlando ele Lucena Ramos. Pombal. abaixo a-;.,h1JJos n.presenrnm scren,1 :-1caha Psmagar utt!ma lnvesn
~~.,,cola10 Dr_ Jos~ Mar~a . ~i.lar, 1. . .José Jovino Dantas. Esperidião Fi- Pedro Martiniano de Brito. Josê Fio- vossencia congratulações .'.)inreras vi- dJt ann1LlU-Pll'OS :sC"n·1c;o miRticn. exl?

1
.
0

-
2. '. 3 .. 4 ° e 5 _ an?:s. fehcitam v g·ueirédo. José Figueirêdo ela Silva. rentlno das Chagas, João Florentino toria Nação recllanmclo ,.1mL1tinados. rl'lc!on·.s nomes Drus. Patna . F:\ln~ha 
rxci~ triunfo sobre mtentona mte- ,Joaquim Figueirêdo da Silva, Manuel dac.; Chagas. Inácio Florentino das tentaram contra i·cgime :iutoricladL ccnso\icl~ndo dcss:i forma regunl?' 
grnhs~a Tccdosio. Luiz Pnulino de Oliveira. Chng·as. Luiz Saraiva de Araújo. Ha- grande presidf"11te. hipotecando nossa inauturaclo de1.. n,we-mbro Sobre 

Areia. 1fi - Professor~s Grupo Es- J\nacleto Gomes, Geneton Gomes, Jo- roldo Ataícte. Miguel Arcanjo de Oli- intC'ira solidarit'duch.' seu Go\'êt 110 mesmo Jgl':i.:ntn telPgr,1!~mos ~nter-
~·olar •· Alva~·o Machado' apres~n~am si:' Angelo Batista SPvcrino Felipe, veirí.l .. Jonas Cordeiro cte Araú.io, Jo~t: Snuch"1ç_ões Queirogn & S:ilva. Mi- vrntor .Argcn~iro FHn~ei_redo hipo~e-
11_1gente chete seu testem.unho solida-_ Luiz Galdino de Araújo Francisco Zctenno da Síl\·a. José Collxlo Perei- guel S1lrn .. Joõ.n Rocll-·igue:-_ N,-'l.pol,.ão ca11ctn HTe~tnta soUcl.1neclarlC'_ patno
ncda.de contra horcla de barbara~ Paulino da Fonsêca, s~verino Lins da ra. Jo~é Pedro. Adolfo Queiroz de Bnmf' José Aln1C'ida Fi~llo .. \11ton.io uco governo \" e_'\ci:1 Col'cital~ sau
~ue .ousar~m penetrar seus apo~entos Cruz. Driciano Alves de Lima, Manuel Poula. Ac:lalberlo Belarmino da Silva. Honendo. Juve11al Sótero. ,Jose Eli- : dacüe~ - Euchdt·"- B{'Zf'tTa. P~dro 
mtmto. pn~ar extremec1da _ Patna ter Bat·bosa de Lima, Joaciuim Felipe dos Daniel Al\'es da Sih·a, Gcn:irlo Nunes 1eu_. Antonio ,lerC"nimo. Cícero Grt·-

1
, FC'~tO.'?-- NC's~or -~czerra .. Franc1:5co 

v .. excia. t1ente seus clestmos .. Re~- Snnto ... , Antonio Roclrizue:s ele Quei- Machado. Eugenia carvalho. Olival gono & Felmto. Lomenço Si1v:,. Eli- Br!lld<"ll'O .. Sebast1ii~ CC'sm .. Albm~ 
flnnamcs .no_~sa. ardet~te adm1r~çao roi, José Inácio Dias. José Sobrinho Cirilo de Lucena, José Lira Prrn2.m- ;,,et. Verü,~imo, Manuel ?-.1urUu:, An- 1 Sou~H 8-onano Fni.::;o~o. Severrnno Be 
honra elo b1 as1._eil o ~1 guendo pieces Dantas. José Pedro Filho. João Flo- buco, Jurandi Barroso. João Floren- I tonio Francisco. St:'vrrino :\l<.H:hudo. l nicio P José Marucnjí.l 
Virgem Sa!1tiss1ma a fim sempre ma1:- rencio da Sil\'a, José Paz. Francisco cio Filho, . José Alves de . Aln1eida. Inácio Marinho .. Joaqu_im Josi~t.,, João Al:l'!ÔR do Monteiro 16_ . \1aneira 
ter v _ excin poder par,a maior glona Cabral. Germano Cordeiro. João Ba- Anto1.lio Ribeiro Fil.ho. Daciano Alves Dunga. ~oão Sou.,a Leite. Man_ucl Lo- , nlt'rgk:1 p a ttamenr:,• pan·1otic.1. v~ a
nosso Brasil - R:esp~ltosamente. - Usla do Nascimento. José Cupertino de Lima. Braz Fehsola. Romeu Tor- pc.c;, Jose Ferreira Dtas. Se\·enno Ca- niPlOU com cle~.a.csombro srih•ar la
Loun~al Cavalcantl, daetor . de Assis, M..inuel Quintiniano. Rosen- res. José l\faroues da Costa. Luiz Gal- nulo. Franci~co Fauscino Joaquil_i1 milin e Naç:'i:o_ monstruoso golpP iu

1
.c~ 

Arei~_. t.6 - Em .. nome compa1:!1e1- cio Gomes, Antonio Astrogildo. Ma- dJno de Araü10. José Pereira. Geneton l\finervlno, R:.1tocl Lacerd:.1 .. Joüo Tn- q;ra!lslf\ cu.ia 1deologw 1mplanta1· dC'~ 
ros pl'ltnC'll'Q a~o Grupo Escolar AI- nuel Astrogildo. José Apolonio da Sil- Gomf's ArauJo e ,Josê Rrnno."i da Jus- gueiro Rocha. Mf.nuel Dil'ls. Mnn1wl Sorckm rPgimen instituído de'l'. n~-
V::\ro Machacl.? protest~mos c?ntra vo. M8..nuel Damião. Severino Fa.gun- ra Medeiros. Jose Rodrigues. João AI- vPmbro e clcprlmir ci,·m1.aç~o bra~1-
o.tentado sofr 1~0 v. excia p1~at1cado dcs de Oli\eira. Francisco Fagundes De .Mogeiro: ves, Antonio Pl'reir;,. Manuel Mota. ;r,1rn 1,0.; elPmtnto~ represent.ati\ os 
mrm_s bra~1l_ell'~S. - Sau.dacoes .. - de Oliveira. Severino Bezerra. João _Padre José. Alves ca,·alcanti, Fir- Luiz Ferreira Mnnud i\Iarinho_ Pe- cti,:trito camabú estC' municipio se-n-
Mana das V1t.onas. Antomo Almeida Camilo de Sousa. Avelino Rodrigues mmo Florcntmo Augusto da Silv'\, drc JunqueJn.1 e Ainenor Sal~~do 

1 
tmws ctl'ver moral tn1zer vo~so co

r Donglarc.s Dias. de Oliveirn Anisio Gomes, André ,João ~artins da Silva_ Filho. João Alagõa Nova 1~. - Em nome do i nhP<'i•n<·nto no:-_sas irrestrit~s solida-
Areia. 

16 
Alunos segundo ano Barbosa de Andrade, Emidio Gomes, Gouveia dos Santos. Joao Queiroz de povo cle~te munic1p1u e _do lTH'l_J pt:o- nechicles O ciue igualmente 11_11emos RO 

Grupo Escolar .. AI varo Machacto·• Heracli~o Araújo Sobrinho, João Andt_'ade. Severino de Holanda L,aval- pri<' reafir,,10 a \' - r"Xcrn - sohc!::irlP- , Interventor Argemiro Figul'_ll'Pdo 

cientes hcdtondo atenLado foi alvo Monteiro. João Alexandre elos San- ~~~1ti, Jt~!º t1~~:0~ªd:u~~h~~vei~is~~Í ~!~t~n~T:t!~o l'N~~~olt~ R~~~!:~~: ( iJ~tli~~~t;i~~~aoçõ~:ic-nn,º~
1
[~~~1.,~

1~1= 
~:~;}~ N:~~~~~~nt:~~t!~~~a aÍl~~~·~~: ~~~;0J~reqt~l~~s~~ls~~~êo !~v~o~~s·sfl~~ Francisco de Andrade. Atafcle Cava}- 1 i-audações. - Benrdito Barbo.-;:i prc- nheiro e Furt.un~to Rcinalcto 

soliclarieclnde augu.c;to nome v ·excia Jof.é- Francisco Bezerra. José Tomé ~1~11 ~a~~si~~ i~h~~s~:ve~f1~i· C~~~:~- te~~~ João cto Carlrt. l-l F'inocio- ·1 Al,.1~0.· do Monlcil~o. 16 - M~men
- Sauclaçõe:;. - Amauri Almeida. Scares. Josê Belarmino d~ Silva. Jo- Djalma Silveira Lira. Otávio Sil~eí~ irndo:,; dlnnte í'O!'agcm ~ufocou aten- to u.r.nv~ C.ll<'~r .N;":. ç-n·o· ~e.aba rn~ta,b1•.
Guaraei Coêlho e Jos~ Augusto. -;ué MarLins. Justino Mendes da Cruz, ra, José Augusto da Silva. Finníno toc!o solJeranirt Nacional nhlllO!-i 4 n k'ce1 t1rinom.I.dncl. Nriç-.i.o a~s~lt~da 

Areia. 16 - Terceiro anistas Gru- Luiz PanUno, Luiz Marinho. Manuel Ferreira elo Nascimento. Severino 2110 Grupo Escohn est,~ rhinrip f~·h· . nU\a: 1>n1~1lC'1ros :,;('1'\.H'O_ 1Ç.eol~g11. e~~ 
po Escolar .. Alvaro Machado'' indi- Bento Marinho. Minervino Mende~,. Soares Peixoto. Antonio Ribeiro Fl.- ciwm vossencia. - Luit Aires t' Es-1 tJ·Pm·1<.L:1 .1m.·portr1.cl_•*. e~t_rfl .. n.gc.·1r~ .• no~ 
:~nndcr. ato revcltantr levado efeito Manuel Grrndioso, Manuel Galdino. lho. Diomedes Martins da Silva, Josê tela Aragão. pelo 4 ano. l'l!nwnt_o, rPprt-sc1~t:1ti,ol- ~1stt 1to.<; 
inimigos ordem apresPtam ao :soldado Se\"erino Bati~ta da Costa. Se~astião Arruda Soares. Manuel Henriques de São João cJo Cariri 14 Alunos 3 u Sao Jnao Tu;rf' e s~o Srb., ~tt.1n Um-
númcrn um que galhardamente tem Perreira da Silva. _Pedro CP!estmo de Andrade Filho, Antonio Henriques dC' 0110 Grupo Escolar t'sLa <:ic\:ic:t. ,·"go.-•i- bt_1zc110 cstP ~111mr_1?n . kv1m~s ,. 
clefendido Integridade Pa.tria brasilei- Lucena, Joflo Batista Freire, Odilon Andrade. Manuel Augusto de Araújo, Jados hnwuni l'lllmcnte br,ic:iJciro ctí'- C).~11 _. "XPl't-,s.,;1 noss;i_ . 1t'CO!H'.1c1~'.1~~ 
ra seus veementes prote:;tos contra a- Otáxio. Severino Paulo ele Sousa, Se- Manuel du Silva Lira.. M:anuet André, fendeu sohf'r~ni.1 Est.ado Novo apre>- :-.~li~latwcLHk. º, TH' ,1t,:b~n1~. f._

1
;P~ 

vrntureiros vérdes. - SaudaçóPS. - v~rino Bezerra, Manuel Belarmino da Geraldo Valença. Paulo Afonso Va- sentam sinceras lelicitac:ôes Jos( 1(,~l~limrn( <' . J~11.to lnt r1, e1,1_to1_ A1g('_ 
Geraldo MesQuita. Lucemar San tia- Silva. João Gerommo dos Santos lença, Sebastião Soares Peixoto, Se- Bl11cão e Domei Gomes. pelo 'íU :mo n~11 o Fig11r1rC'riO . s_,nm,V'O(' cm -
:_~o e Cle<•nto Barréto Joào 1iento Marinho. Manue~ Izidro verino Ferreira e Cleodon Silveira São João cio Cnl'Jrí. 14 .dil1t1H,~ ? " dll'i!s Au;t.tqo A1;1r.~o. ":\fo1iue; E:-

Areia.. 16 __ Quano anistas G.rupo de Sousa._ Elias Andrade, Joao M~- De Guati t a.: ano Grupo Escolflr esta cidadC' fellci- v<1111.:f'11~1~ ':To~" L:,f:uf'ft' .J,•!'," rei-
Escolar •· .'\\varo Machado" arlm1ram medes Ohvelra. Jaime Mamedes Oh- t~m vossencio pelo destemor com Qll(' "''li"<• ,Jo1-1m.um RL•dn'!nc~ 1\~

1
'.-YU Ne-

~~:I'a_pl~ b~~~~·-a ~~o~~~~~-~e~n~ik\~~~-~ :!1{~~. ºhW~;~o A~~~1t~· Jot~~t~º A~~: Ai?i~j~~ ~!sfª;d~:~ticte'1º~li~e~~~~ f~ defendeu trnnqui!idade 110~·.a P,- '-< :-.. •
10

s•' VH·cnl" t· ,Jo.,c> Zuco 
vulgares procuravam ferir soberanb. Bezerra. Francisco Alves Beze1:ra, Jo- g;rício Dias. Pnulo Ovidio do Nasci- rioa rtl~ José Coura e Ritf\ SOUfül JWlu I lll~t\~\~~:;10r:o v M(:,1~~-~~Hl p~to fi·c~~~;,:·:i~ 
nacionnl buscavam aniquilamento ca- sé Alves de Sousa. Ism~r Fehpe dos ~:~~~;o J~oº N:s~1:en~~l.h°-eed'l~ntQu\~ Sii.o Jorio cio Carirí. 14 - Prirncirn u1ovinu·n!o inlt>i!T·:ilisl:1 Rr•9t'innan-

~~1ri~~~r0~~~?!i~t:~: ~~~~ii~~r E:{~!i h~:l~~~Ji1~f;I\~:,~1I·1E~:~ ~~10on~:i1~·1~~ac1ft~ª~l~e!A~::;;rg~~ ~:~~,s~ui~j:~~~\i~:ni::~;~;o ·~~~- ~~;~~::~~:f~::~r~~~:':~~ ~'.~lfl<~~~~t:~~ 
colas município_ Areia que ~rabalh9:m dos Sa::tos. 8:ivaldo Danta!S Bandei- br~1:os:i::l;1~~u Joaquim da Sih•a. r~i!r;~·~o~il~~ ::~:~~~i~ q11er~~n1~r;~i: vJm Atníde c·oletor h·ílNal \Ji•~,lll-

~!~te/1~;~·in~\~~:~1:1~~to a~r:si;cv~it~:1~~ ~~ze~.~~e d~ª
1
lfb°uq~eer~::,tr~lli~v~~~~ S"verino Saraiva de Araujo, Ro- drosa e Terezinha Aires, 1wlo 1." nno dr., S1!va BrJio, f':-s('rl\·:1n 

atentado foi vitima preclaro bra.:-;Uei- miro cczar. SandoYal F_clipe de Sou- sendo Elias Vaz Curado, Horocio Lo- Cabaceiras. 14 Coragem e bn-1- Alriuõ.1 do I\I1Jnlf'lro. lti No~ t~le-
ro Protestamo!-i contra atitude tnu- :-.n. ,Julio Severino da S1lv~. João T1- pcs da Silva. Moacir 1'..,razão da Silva, vura v. excla .<;ufocando .~urto clesor- mentu·, re1Jre:-.ent 1tint· rii:,tntt\~ Pru
dot'es Patria hipotecando ao insigne b11rcio_ dos Santos. EL_tlacio A~aujo. Manuel Horacio da Silva. José Sarai- dens maus brasileiro:- admirada:-. to- t.i l' Bn1 Velhf' _ estt 111

1
m

1
d1uo con

clefensor no~sos direitos absoluta f;O- Joactuun Abreu. Antomo Otávio de vn de Araújo. Cipi:t_ano 1'11~,·es. Otávio da população mumc1p10 que exulta fw ,tt':,, , o,t.a u<;>~o pu 1 i0t tí',l I P<.ll1bc
lidnriedade regime implantado P:tis Can·alho. Claudio Rodrigues e Manuel Mouslnho d~ ArauJo. Miguel Paule C'atusiasmo chico vl\ando pat11oti'ca- lt>ccnc!o tr,,nquiltcl~<k _Nac~o alt~
dez novembro _ saudações - r\J- Btlrbos~ Andrade Pereira, J~~e de Sousa Marques. Joa- mente nome ~mundo heroko Pre_:-i- da in11iug-os Brn,stl tr: 1zemO!s C'Ollh?c1-
zlra Cunha. Deboru TuvHr('s. Marin Itabaiana. 16 - Represt~ntando a.s <1Uim Fra~ao da Silva. José Frnzão da dente. Municipio Cabac('lrr1s ~lS<;OCll-l-1 ml'nto \'O.ssencio tl0!--'-11. ~ntei;rul ~oh
Auxi.liador.n carvalho. .D0n;.1t-Ua Lc- r.lnsses c~m.servadoras do municipio Silva. Lmz Uclcfonso. ~eneslo Ft:an- se nesta hora de g.lortas _pura o Brafil I rtu1·tf'C:c.,dC' 1fl. o tt!n~Jn l_e1_to ,.10 Tnt.er
mO!S Ltliosa Bati.sta Borges .. Jv!a. i1.a .du., ,.lc. Itabarn,ia. . f.cUcitamoo. calorosn-

1 

c.J.:,,co Bezerra e. Bclarm1no. de Araujo. n. todas manifestações º. e 1É' " cspe-. ,·1·11tor \.l'~Pn.11ru Ft1:n.1eircdo. rande 
Graças CosLa. Marla Lourdes Lcvl. menui v _ exch.1. pela bravura pe.ssoal P.ombal. 18 - Meu nome meus mu- rnnça Nacão d~pu~1tu ~e11 grandr> Che- ! 1J.1ltH1J"lC" regu,lt' FswLio Novo t:> maior 
Silvia Chianca sevcrina Rodrigues. e ardor patriotice. demonstrados em mcipes aprf:Sento vossencia sinceras te. - Saudaçoes atenciosa~ Jo~e amigo paz e pro~~rt$t,o µarnibano 
)1'.aria Céo Li,;na. Maria Conce1dio lace do pengo. no momento em que congra.tulaçoe.s mais uma vitoria_ Na- Aurelio. prefeito tnte1ino I Rtspcitosa:i sattdaçõe~ C1ccro Nu-
Sousa Mari:1 Bati.-:ta DlomslO MEma <letemlia a segurança das instltttiçõcs. r.ií.o autolridade presidente Republica ! Cabacch'as. 14 - Em no111c du:-- tH•~~ Viccntr. Cordclrn Manuel Ra.· 
flrr,n:1~•:H'1n. M~rin rl~ N""f>l:i ~oArP!,, wmtrn o Hlti.rl::1.lismn rtns ln{P!?;l'~ijstA~ (•ru1t.rn P"(trPmt..:mo tnjn~t:,fj,•AVPl fm:· í'lll'~~N rl~ l,n,·011rn 1· r1·iAc·fio rlf\tr n,, .J0 r: f':on"!"TV!i\ h::11:"IS Rtimo~ 
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:e D :e e A D o 
LABORATORIO DE ANALYSES MEDICAS 

- 00 -

DR, ABEL BELTRAO 

CLINICA MEDICA E PARTOS 
on. MIRANDA FIU~lltE 
(l!:Ltnterno residente ~ ex~medlC'o lntf'rno do Hospital 
Pedro ll do Recite. Pra.Uca. nos Hospltaes de 8. •·nrnch.t·u 
..te A1u1ta e Santa Casa. de Misericordia do Rio df' J-anelro). 
OO!SNÇAS DO CORAÇAO E AORTA, ESTOMAGO, Fl-

CLINICA M~?,l~'~'~'?,.:'f?.~!,?, - SIFILIS 1 
DR, HUMBERTO NólREGA 

ES'•lnttrno do Labora.torto do Hospital Ptdro U Nd Reeltt 
e artulll •n&Jy1:,til, d~ Hospitats Colonla Jullauo .Moreira 

e .Santa Isa bel, 

F.x IOt<'rnO dr Tt>r:qwutica Cllnlca <sr~tvlço do Prnf K:\o 
PauloJ M~diro do Hospital Sanl:~ Iso.b(·l. 

HORARTO: - Das H ás 18 horao. 

GAOO. INTESTINO E RINS. 
Consultas das 14, ás 18 horas. Consultas: - Das 14 1 :.i às 17 horas dtnrlatn~nlf!. 

OONSULTOltlO: - DUQUE DE CAXIAS: 5~, 
RESIDENCIA: - AVENIDA PADIU: MElllA 118 

Con~ultorlo: - Ru~ Duque de Caxias, 312 - 1.0 Hrnhu 

Rua Barão do Triumpho, n. 0 444. 1.0 andar 
JOAO PESSOA P A lt A H Y li A 

RPsidencta. AV GENERAL OSORTO 180 

João Pessôa -··- Par~hyba Telefones: Ant. 259 - Autom 1531 

~=================!) 

- -=================,, 
GABINtTE ELECTRO·DENTARIO 

Da Cirurgiã-Dentista 
LINIALYl GAMA 

DOENÇAS DOS OLHOS 

IR. N, COSTA BRITTO 

JOS~ MOUSINHO 
AIYOllDO 

EI-All81STl:NTI: DOS SERVIÇOS DI: OLHOS DO raol'. ltaa Monaenhor Walfredo, 487 
SANSOU NO RIO DE JANl:IBO 

TAMBIA' -:- Joi.o Peaaôa Clinica-Cirurgica e ProU1ese Odonlologica 
Odontopedíc 

OCULISTA DO HOSPITAL SANTA ISAB!:L 
Tratamento medico e operatorio 11.. doença. •oa olboe 
Conau.ltorto: - Rua Duque de Caxla.,, 3U (Alt.o da Pb&r· 

ma.cio. Véra1, 1.0 andar) "=================*" 
C•aawtwrt.: - D•••e •e Casta.a, 114 - t.• ••W 

CONSULTAS - DAS 1, A'EI 17 llORAll Rem.den.lca: - Avenida Jua.ru Ta Tora, Ili 
OOn.1UltN: - Ou 18112 ., ll o dai 1t ., 17 hora 

DR. ISAAC FAINBAUM 
OSVALDO TRIGUEIRO F.T~Usl!h .. nte de CUnlca Medica do Hoc..1,ltal dl; ('enle

1...llt:NÇAl! Dt: ~l:NHOILA8 - PAKTU!! - OPl:lt.&ÇOl:I 
n•rl@, Med.Jco do Brnlplt:sl Santa h!lbel e do !~Ul · u 

de Protecr,ão i intan<-iii. 

ADVOGADO IRA, NEIISl DE ANDRADE DOENÇAS DAS CRIANÇAS 

Cou•U<trt•: - ltu Barlo do Trlarupb•, IJS-1.• IÜi•l.r. 

Doenças do adulto: Coração, aorta. estomago, tnltstlno, 
tlg1t.do, rins, sanaue e nut.rição. 'Tratamento da ntura.')tl1t:11tu 

sexual, syphilis. 

OONEIULTAS - 011 14 A.'I! 17 HORA.a 
Comu.ltorle: - Rua Barão do Triumpho, •20 - t.• &Dd&l', 

Rua Mexico - 164, 2.0 andar. 
(Por cima do Banco Central). 

RIO DE JANEIRO 

--- Rel!<lenol&: ---

au.t. ICP(TACIO PICSSOA, ... 

Residencia: - Rua Barão do Triumpho, 353 
ACCEJTA C11Al\1AD0S A QUALQUER DORA 

[ 

Couulta.s: - De 15 á!'I 18 hora"!, dia.Tiamente. 

---'L =_ =_ =_ =_ =_ =_ =_ =_ =_ =_ =_ =_ =_ =_ =_ =_ =_ =_ =_=_ =_ =_ =_ =~'===~~'.____'.=-=============== 
E D IT A 1 s F U B Á S NúMERO UM 

DE MILHO E' o "LEAQER" DOS FUBÁS 

10) Para a montagem d.o grup,1 
Turbo-gerador bem como cta Caldeire\ 
.serão postos a disposição do Eslac\o 
montartore.s C"specü11is:1.dos das proprias 
casas fornecedoras mediante pagnmen
t.o de umn diaria ou quantia prcfb:ad,\ 
para. todo o sPrviço 

João Pessôa, 1 ° de maio de 1p38 

REPARTIÇAO DOS SERVIÇOS E- propria em carcassa fechada. o ar 
J,ETRICOS DA PARAlBA - J,.DI- de ventilação dessa maquina deve ser 
TAL PARA CONCURRENCIA PU- mantido á temperatura conveniente. 
BLJCA - l) O Governo do Estado a- utilümndo filtros de ar (sem refrigera-
brc concurrencia publica para a for- ('áO do ar por meio de agua) seccio- EDITAL 4

- SECRETARtA DA A-
necimento de um grupo turbogerador nades de modo que possam ser des- FINO _ DELICIOSO _ ORIGINALMENTE EMBALADO GRICULTURA, COMICRCIO, VIA-
á Repartição dos •Serviços Eletrlcos da montados e limpos . com a maquina CAO E OBRAS PúBLlCAS - Ins-
Paralba. devendo as propostas ser a- em trabalho; esse sistema de refrige- p R O D U T O D O M O I N H O D A L U Z criçõ,s para o concurso que se vai 
prE-sentadas até ás 15 e meia hs. do ração deve permitir um bom funcio- proceder para. o provimento dos cn.r-
dia 25 do corrente mês, 110 escritorio namento do alternador mesmo com a _______ gos de inspet.ôres agrícolas. - Faço 
üa Repartição acima. á Avenida Gue- terça parte dos filtros su,los. O con- SAQTIINIIOS nF. CELOFANE Quilo lS<IOO público, para conhecimento dos tnte-

de~> P!~ei~~~P~~~: ~:~;~11
o ser entre- ~e~

1
:çã~a J!~f:ras~~·rªre1~o ª;o1et;~~t _______ " s7oo ~~~~d~~ À:;lc~~t~~~~~o~~e:~Ío~e~~-:: 

gues em duas vias, sómente a primei- metro, com relais de sinal e busina çâo e Obras Públicas, ficam abertas 
,a selada conforme a Lei. em envelo- de alúme. Peç-a pelo telefone 1427 - FABRJ(' A IMl'EHL\ L nesta Secretaria. pelo pra,,, de 60 

f:.._ fJ~~~~t ~6~~~~~ei~iI~5 ;~~L~= d/>va~;e;p~ª:i't~~~
0
adoet;~~áªei~l~~d~ MACIEL PINHEIRO. 27º ~~:· p~r~n~t:ondc~~~o ~~~ª·se o.sva\n5;1~~= 

g~ p~:~g -~i~~~cg:::JgR Df ri:~ '~:i°ve~~ci~~~- en:ri;:;:;;~!" q~;d~; Agente depositario: R. DE LIMA SANTOS r.~i;!ufr!~ª a~~r~;:nto dos co.rgos do 
Ul\tA CALDEIRA A VAPôR A' RE- trate de uma oferta para turbina de 8J\RAO DA FASSAGEM, IJ Só poderão concorrer ao toncw·so. 
PARTIÇAO DOS SERVIÇOS ELE- dupla rotação construida para acio• . _________________________ _, os agronomos ou engenheiros agro-
TRICOS DA PARAfBA. J1ar dois alternadores iguais traba- nomos que tenham seus títulos re-

a,.!ttaºt;~t~u;rea~~e dceujc~n~~o:~\!~~ lh~~d~a~~mge u~~r~~a~~~a~e.redução lante de manobra. rodas dentadas e grama de consumo de vapôr em qui- gularmente registrados no Minisl.érto 

a .1 8sinatura do contrato na Repartí- de velocidade deve ser feita para wna ~~r~~~f;g~;:,, 1~~f!~~sfco~\~~~o~~-:gi~ J ~e~.~~0~1(c~~a~~i-:\n~?~~~~~s an~~e~~t :dl~~rlâ~
1
\t::-s~'rit:~~nq~

0
e ~~~rr tel~~ 

r.ã.o competente. mediante a apresen- velocidade normal com engrenagem Iador automatlco. typo TIRRILL. com para a exrilnção. para difere11lt>s .soli- por pellç.i.o selada com 2$000 <dois 
!ação de prrrnq, do recolhimento da trabalhando toda ela em banho de rela.cão 6000 100 Volts cestP transfor- cilaçóes de caFga. fator de poLt>ntia mil réis) de sêlo cst.actua.l e $200 Cd\1-
caução de cinco por cento sobre O va- oleo com termometros de controle. mador não deve receber fusiveis nem tmidac1e e demais caracLeristkas de 7i'ntos réis) de saúde. os 1.egutntt•s 
lor da proposta, feita no Tesouro do dl Excicatriz conjugada diretamente do lado primario, nem do ludo .secun- pressão de: vripôr. temperaturas dr va- documentos: a) cerltdão de Ido.de; 
E stado. ao eixo do alternador com regulador daria); 1 Chave a oleo, tripolar, com pôr e de aguo. de refrigernção nn en- b) prova de identidade; c) d1plomn 

Essa caução reverterá em favôr do SHUNT montado no quadro de ma- acionamento indireto. incluindo o eixo trada do condensador, jl\. fixadn..s no de sua orofissã.o por Escola of1clal O\I 
Estado caso náo cumpra o concurren- nobra. intermrdiarlo com rodas dentadas P pre.sent.e ed~t~l . oficializada; d) exame ele saúde; e} .., 
te as condições do contrato. O levan- e) Condensador de superficie de corrente de ligação; 1 Relais especial Sl n,s.pos1('0!S gC'r::uo;;. Serão levadas prova de que está quites com O ser-
tam~nto dessa caução só poderá ser contra corrente, construido para re- como protecão do gerador contra so- em cons1cleraçao propostas_ em_ altern~- viço militar. 
teito trt's mezes depois do funciona- frigeração com agua salgada, de tem- brecargas, com relais termicos e ma- tiva ~e grupos cc:,m potencia vismha. da Encerradas as lnscrtções, terá lu
mento ela instalação peratura na entrada de 29° centigra- lgneticos: 3 Facas separadoras unipo- ~spec1fkadR .no 1te1:1 6) desde ~ue 1ss? 1 gar, dentro dos 60 dias que se segui-

po~~a!1~l~~:1.on~ej~!ft~·:ge;'~ºo :!t~~~i ~.~:L~:~.ª:~;a~ºt'ldo~u~~~t':1aªr;:sJ~e~: ~~·eÍ<?1~~
1
~ ~soi~~!e;~ei~1~t~.~~o~t; 10~~: e~~~~e~~f,uzifãt~ PJ:2

gr~o1~c\~~{~~e~·~ rem, 0 in[clo "do concurso, o qual 

Ó~~ ~~~~~eli,ere c~!ª~~n~fttes e~~tr~~~ !~ ~i~~lt~~-t~~uifn!xp;~:i~r doº\!~~~ ~~1~ª o Ptr!nJf~~~~~~~ ~~ ~gi~1~~i~
1?:~ã~ ~!~ · a~:~:;~taâ!l'eJ~eggs g~~ºs~r~;!~~ ~~~f::.á c~jo p~~~:a~!cr!~~A ~~~~·t.u~ 

gamento bombas auxiliares da condensação sen- Wattmetro registrador para fases dese- para as peças de maior desgaste. namente ~ivulgado .. 
5) O Estado reserva-se O direito de do a de agua condensada para um re- quilibro.ctas e para ser ligado nos trans- O con_junto deverã vir ~eparado em Secretaria. da Agncultura, Comer-

!~l~f,eª c~~e;:~e concurrencin se as- ~:{~~dod: igr~~~â~r~~t&;a ~}~u~~~ :!: ~~~~:a~C:er~ta~~~~ ~~l~~~~~~db~~X; %~: faj1i:eJe c~1J~e 1~~~~el~1à~i;
1

idual maximo ~~rç~iaçJ~ e19~:,r~ 1;;.~1!;;~f!~o 23vidc:~~ 
6> o grupo turbogerador referido didor - registrador tipo VENTURI, e ma, igualmente para ser ligado aos O prazo rle garantia do grupo turbo- Filho, diretor do expediente, interino. 

na presente concurrencia, ·atenderá á!> ª· de agua de refrigeração com capa- transformadores de medida abaixo gerador será de doze mezes. periOdo 

seguintes condições: ~~~i~ b~~~a ªà~n~~t~~~s; 
0
~~\~~~e;1en~~ :~~~~~111t~~~~/ ~r;;t:n;~}-~ap;~~a ff1~!~ !n!ui~fit~1i~i~'â~;dg~ç!~ ~~~i;.~~a~!~~ei 

a) Turbina ª vapôr construida nu- eletrico utiltsanclo 380 volt.s de tf"nsfio balhar com os transformadores ele me- 9J A caldeira a vapôr referida na 
ma só carcassa para. uma potencia do e 50 ciclos. com motor eletrko e bom- dida: 1 VolUmetro de baixa forma com presE"ntP concurrencia atenderá ns se
alternador de 2 200 KW com eos phi ba.s acoplados por meto de luva e mon- escala até 7000 Volts; 2 Lamp::tdas de guintes condições: = 0,8 e regulação automatica para t~dos numa mesma base de ferro flm- sinal para marcar a posição da chave a 1 Cald<'ira a vapôr parn uma ca
,•elocidade de 3 .000 r. p. m .. adm1- d1do; chave nutomatica de proteção a oleo, se-ndo manobradas por um dis- paciclacle de 5 000 kgs. de vapõr por 
tindo vapôr superaquecido a pressão contra sobrecargas; todas as tubagens positivo de contacto do eixo proprio: 1 hora com indicação para capacidade 

~~~J:u~àt~ i~:l~e~~~tig:o~~º~!~d~:!~ !a~t~~~ 1i~~~~~~s ~~igs;~r!~s :~l~J?~~~n; ;ºo~fr~~ ti!?~i~~~ fâre~1!te~;~
1~~·~1t:i~~ â~s ~~l'~~c::o\\~t n~~~~~~~fos c~~n b~~1; 

peratura de 400º centígrados, equi- o conde1:lsactor e a \"al\"ula de escape dP acionamento para a regulação_ á dis- func_JOnamento e pronto c·ontrole ele 
pada com todos os dispositivos neces-1 automat1co. tancia ela velocidade da lurbma: . l !':erv1c:o; forn~ lha para queimar lenha 
sarios ao perfeito funcionamento. in- f1 Co!1dens:ulor '.1, ser oferecido f"m qontador d.e KWH para fases deseom- do nosso clima tropical; material i,<;o
clusive variação de velocidade coman- altrernat_i.va_ constnudo com .as mesmas hbradas para s.e~ ligado aos _transfor- lante de bóa qual1dacte; pressão ele ser
dada manual e eletricamente· taco- ca acte11st1cas daquele da almea el po- ma.dores ele medtda; 1 Transformador viço de 20 kls. por centímetro quaclra-
metr~. termometros, indicado;·~s de 

1 

[;~W~l:B~~~~ta CQ~~tinP~l~~~ro fi~npc:~: igo~ºft~gt~·t:r~pg~~· f~~~e;:,la;,ãp~·i;~ã_~ do; superaquecedor para elevar a 
pressao e de vacuo nec~ssanos ao com a turbina trabalhando. rios e 3 serunelarios: 3 Transformado- ~1~~

1
poe/~~.~~~~1Joº !a~~l~~ad:6g:/;,e~ti~;~= 

c·ontrole do sei:vtço_: mec_amsmo com- g) Quadro df' ma.nob1·a. Já exlstin- res dP corrente com relação adequacln.. danca ele tubos e limpeza: to.mbor Ó' 

r;~l~ ~: {.~:;~~1;a~;i7is~~~lut;~r~ \1~tt:i: ~~r:~ c~!~~=~ã~v~! ~~~~e :i:;;~~e!t~~~ ~l~:;1~~ã~x1i'te':ilt:~ro de manobra na ~!p~ro{P~fd~~ ~i~ee~s~~n;gr~g~e á m;t~~!: 
f1r:1çfio antes do .arranque e da para- re,stAntes mstntmentos. sendo npcessa- h I Todas as ligações nece~sarias aos ção com eventual entracla d<> agua sal
da d~l tw·bina; filtro de oleo, resfria- rio um outro para a mont.a2em do re- aparelho.e. de medida. etc., entre a ce- gada pro,·entente do condensador; su
dor. tanque, indicadores de pressão g~lador TIRRILL e do Wattmetro re- lula de altn tensão e o proprio painel perficie de aquecimento nrlequacla a 
r temperatura do oleo com as necessa- g1:,:;trador: execução d_o novo painel do quadro ele manobra. capacidade. 
rias tubulações: completo equipamen- igua! áouela dos já existentes com ar- Intrrlürnções entre o turhogerarlor e bl E<'onomiiaclor aproveit!lnclo parte 
to de chaves proprias e ferramentas maçao ele feno. can1<>neíra • pedra o quadro dP manobra, executadas em da temperatura dos gazes para aumen
p::ira. desmontagem do grupo· prote- marmore branca: farao parte tambem cabo armado ele seccão eletricn _ade- to da temperatura da agua de alimen-
<;~o de calor para ª carcassa ·da turr: ;fi!sri:c~fv3;;

1
~::~1~:: ªr~e~~!~ºof~~~ 1~r~·~ª r~,':i~i~~ reps~i~u~~Joóe~~N~ª. ,~

0
~ tacão; todos as f"ncnnamentos para 

hllla e tubos de vapôr dentro do g u p1do TIRR~LL; 1 Amperemetro de cor- isolamento para 10.000 volts. :~ito,~t~~~tir ~\ ~
1
!rJ~rrt;~~om e:ie~iec~ 

pob) Altf>rnador tritasico construi~o !:~~t~~e~~~ti~~~i·lº~! :m:~~%~~fii~~ te L;~:iir;cl~~r:1: ~~~t~~~a~ut!g;1~~ }~vi:io~~~~~I~~~~ e ; 0c~;1~irerios no bom 
pora 2 7~0 KVA;, 6.600 volts entre as Volt.tmeho de correntf> continua da par:i umn voltngl'm ronvrnicnte. C'Om rl Tijolos e barro refr~tnrlo rom 10"":" 
fa: t>S, frequenc1a de 50 clclos. par~ me~mn _execuç5._o. 1gualme-nte para a os neressarlos terminais e chapa zln- rte ~obrrsalentrs: galnitls e c•scHdas pn-
11u1.1 J)f)tcnria cHsoonlvel. com co~ p_!11 Pxc1ratnz; l AC'1on11mento para o regn- cada rn nc·L'St;O as cllforentes p:.irte~ da cnl 

o.8, de 2 200 KW. com ventilaçao li.tclo1· da cxcltntriz, compo!>to de vo- ' 7J O:; co11ct1rre,,ntes UJlre-::e'}],tarúo <lia- defra, _ 

Aclministra.<;:io do Dominio th llniiío 
na Paraiba - EDITAL N.º l·A -
AforamC'nto de terrt'no~ alagados t' 
acrescidos de marinha - De ol'Clem cio 
sr. Delegado Fbcal do Tesouro Na
donal neste Estado, faço público CJllc 
o sr. Henrique ,Jlls~a requereu o nfo
ramento dos terrenos alagados e an'e:-;
cidos de marinh~, . .sitos á mn.rgL'lH di
reita do rio Snnhauá. em ft'entc á Es
tação da "Grrat We.stcrn", nesta c:1-
dade. 

Os detalhes técnicos e demais l'S
clarecimentos constam do edital n"' 
3. publicado no .iornnl ofi('io.l /\ 
UNIÃO. desta capital. t-m ~1w t•cliç.-Lo 
ele 17 de maio de 1938 

Admlnistrnçfto elo Oominio da Unliío, 
Pm 17 de maio cte 1938. 

Sabino ele Campfls, e.i:H.:rivão t'llC:.1.rrt•
g:ado ela Administrn.ção. c:las:,;c G 

I\DMINISTR.\C,\O no no~JJ),JO 
O\ UNIÃO NA PAR,\IBA - UJITAI. 
N.0 2 - A - Aforanwnto de tl'rr<'no,; 
tlt> mal'inha e prop.rio nacional Dt• 
órdem do sr Delegado Fiscal elo Tr
~onro Nocional neste Estado faço pú
blico que o sr. Alfrê-do .Josf dr Ata.uh· 
rt'quereu o afótamento dos trrrt·nos 
de mnrinha r proprio nacicmal br1wl1-
ciados com as c·~s:ls n ns 30 (' 3.2, ela 
flVPLHclri Nf'go. situndo.', 6. praia dt·no
mh1ada "Ponta <lt: M·lto", cll:,t1·1to de 
Cabeddo, mun.ic:ipto t.lc Jo:.40 Pe:.. ... o:J., 



A UNIÃO Quh1[a-Ceira, 19 de maio ,fo 193S 1 -
;:,.,,..:-..,_-;-,.-..,_-;;-,.-..,-_;-,.;,_-;,;..,w-.. -.. --..._-;-.. -..._-;-,.:;._-;-,.:--.__-;-.. -..._-;_,;..,_-;_,;..,_-;_,;..,_-..,-:_,;..,_-,..--,;.,_-:.,-=-,,;,;~-.;;.1----:---A--L-U_G_A_•_S_E ____ z_o_. -d,-n-tr_o_d_o_p_r-azo_ d_e_t_re-_s_m_ ê-,-,,-, -,o-n---m-. - ,-cp_o_rt_o_e_d_o_u_f_é_. 0- e-,c-,i-vAo. Enná-

c I R U R G I A G E R A l - PARTOS 
tando-se este pr,zn se9undo o l." p;o da SH,·a Torres. 

DOE N ÇAS. D AS S EN H ORAS 

Uma casa moderna re. cto art. 3R ~º c1ec. 2.044, c1e 31 de de-
zembro de, mos; d} a citação de todos REGISTRO CIVIL - EDITA L -

cuada, sala de visita e jàn. os có-obrlgndos Já mencionar<os pura, Faço saber ~ue em met1 cartório, nes
dentro do referido prazo e na forma ta cldflde. correm proclamas para n 

tal', 3 quartos, COZÍnha, exigida pelo Invocado dispositivo, o- casamento dos rontraentes seguint;, .. IR. LAURO W AfllDERLEY pôrem contestaçáo. firmada em defei- Manuel Jo!;e de Oliveira e rt Fih, -

despensa, terraço, agua e ~~ ~=q~?~{[:,a e~i:n:l!t~~ ~~e1~fci~ª~! f:i1:!.~~I~re:~ diªt~~;ts\12~1:e s:~t:~~. CHl!FI!: DA CLINICA GYNECOl,OGICA OA MATE&NIDAD1' 
Clll:Fl! DA Cl,JNICA CIRURGICA DO INSTITUTO D!! PKO . 

1'1!:CÇAO A' JNt'ANCIA. CIRURGIAO DO H081'ITAJ, 
luz, á avenida Olavo Bilac, ação cambta1, c1, que as cit,çõe, e in- ,,e comerciante, rnho ctos ia1,c1c10., 

transversal á Avenida Epi- r~;;a:1õein~fdf~u!e~t;5~rtft~l' l~t~!1P1~~~ ~i~séct~ª c~j~~!1ç~~.ve~r~1:, ~e Ril~~fi~go 
taciio Pessôa. A tratar na ~~s:.e il~;~~~~· a~~~ J~r~t[!áà~~ú~º '\~~ ~~:e~~c:ie~· ~~~-~~ ct! !r~~ª~~ ~~~1~; 
Paln1ei1·a n.0 353. Preço do ;ª1~j~se~~1º~n~~~sv·1!a~ª~~~n~~c1~~ ~:;f~~a~i. ctei~~~·~tad~~ici~:~~~c~/ej~ 
a]ng·ueJ 120$000. ~;a~~· iaª~~;~ci~.u~~f:a d~u;.:ro~ ~~~= ~s~~~c~p~o o~\~;t~:\~tesG~·;;i~e~a~)~~~~ 

"llANTA ISABEL" 
Tf<ATAMENTO MEDICO ClRURGICO DAS DOENQAB DO O'I'IL 
RO, OVARIOS, TROMPAS E DAS VIAS URINARIAS DA MULbER' 

Ulathermia - Electrocoagulação - Raioij violetaa 
KU& Dl.lllt!TA., 111 - :- D AS I A.' 11 1 !IJO&lla 

PHO.NS DA Kl!SIDl!NCIA, H rã.ria de Campina Grande e Banco á Ladeira da Borburema. 114 e ru:1 '-- - - --- -- ----- ...,.A 3.º - Levantament.os de curvas de Mercantil dos Ret.alhistas • com uni- Siqueira Campoij. 328 
nivel cando-lhes o extravio dos tltulo!s, en, Joaquim Ananias da Costa e d. J\.h-

Os d(•talhes têcnicos e demai5 e:.cln
n·rimento.s constam elo tdit ti n.0 2, pu
blic~1do no jornal oficlal "A U~IAo·• 
de:-;ta capital. em sun ediçüo ele 5 de 
Maio de 1938 ·• 

constar manrlei afixar o presente edi- 4 ° - DC't('rminação do PH ordem a ficarem plenamente cientes ria de Lourde.s Araújo. C']Ue são sol-
tal com o pn:1.zo ele GO dias, pelo qual 5.º - Preparação de laminas para de que se trata dP leti-as de origem vi- teiros e naturais cléste Estado e capi-
ficnm cita.cios os rcfericlCJs herdeiros exames mic-roscópicos. ciada quicá rriminosa. pf>lo que ne- tal. êle, estivado1. maiór e filho do:s f~
auscnles residentes re&pectlvamente G.º _ Determinação da pureza de nhum vD.lor juri<lico têm; ei P que, lecidos Ananias Sabino da Costa e d. 
nêste Estnclo e no do Rio ele Janeiro a diversas sementes. afinal, observacifts todas fLS form~li:. Maria Terésa da Costa; e ela. aln<i.:1 
contar da publicação dês\e no órgão o concurso em apreço terá inicio no dades pn~~critas- para esta especie de menor. do1ncstica e filha rlc João P.f'
ofici.al do Estado A UN!AO para os dia 20 de julho do corrente ano. ação, diJ?TiP--se _v. s. decretar a nulida- tista ela Stlva, morador nesta capital 
têrmos e ato do inV<'ntCtrio :,;ob pena Gabint!te da Secretaria da Agricul- ele dos supra-c1tndos titulos e ordenar e da falecida Antonia Lina da Silvfl, 
de revC'lia. Dado e passado nesta ci- tura. em João Pessôa, 16 de maio de em beneficio do peticionário. o levanta- sentia os nubentes domiciliados e rl'-

A(!1111nislraç:10 elo Domtn;o ttn União, 
rm fl de Maio de 1938 

Sahiuo tfo Campos, escrivão encarre
gado da admini:;tração - Cla:.sr· G 

daàe d~ Mrtmanguape. aos nove dias do 1938. mento do deposiw de qualquer soma sidentes na vila de Cabedêlo. desta co-
mes dL' maio de mil novecentos e trin- porventura feito, em virtude do que marca da capital l'REFEITURA D.\ CAPITAL - Edi

tal n. 0 7 - Faço público, para conhe
c-imento do.e;. interessados, que n.té o (ll
timo dia do corre,nu• mê-s t>sta Preff'i
tura teceberá. á bôca do cofre, a 2.ª 
prestação do imposto predial. cujo im
porte tota.l seja superior a. quantia de 
100$000, 

ta e oito. Eu, .-\maro Cava lcn.nti de Li- Frn.nci.sco Vidal Filho, diretor inte- ocorreu. ex-vi do disposto no : 3.0 do Publicado por despacho do exmo 
ma, escriváo. o datiloi;rafei I ai Ma· rino art. 36, do já citado dec. 2.044 O pre- Juiz dos Casamentos. 
nuel Simpl_icio Pah·a. Conforme o sente feito tem valor de 13 :435S5~0 m~~t~lgi;~l~~~b~~a dfor~g;i~a lt~i.cdi-

~râ~r~a~~igc~~ª!~3~~Lk~~· f~:~n~~~~f: 1 TÁ1~l~cba d~:t!·r ~;~kata ~~n;n!~r~-, 1 ~~1 c\~~~~:d:e~~~ ~~!: ~~ i~Íf~. 1~!~~~ João Pessóa. 18 de maio de 1933. 

Passado o prazo acima, será a refe
rida prestação acrescida da multa de 
10', 

('anti de Lima, escrivão. o daLilogra- 1 juiz dC Direito da comarca de Bana- 1
1 
ctq de Pernambuco. P. deferimento 

fei. neiras, em virtude da Lei, etc. Cá.mpina Grande. 14 de maio de 1938 
Faz saber aos que o presente edital (as.) José Ftrnanctes. Otavio Amorim, 

virem ou dêle conhecimento tiverem advogados. E:n dita petição foi exara
que por parte do Banco do Brasil S.A., do o seguinte despacho: A. Façam-se 
lhe fôram apresentados o requerímen- as citações e comunicações pedidas 
to e documentos para s_ua habilita9ão publicando-se editais no jornal oficial 
como credor retardatano do fahdo e na "Voz da Borborema. ·· Campina 
J. Alves & Cia .. pela importancia de 14-5-38. <a) Julio Rique. Pelo que 
11 :204S800 e onze contos duzentos e ficam aesde logo citados todos os abri
quatro mil e oitocentos réis), represen- gados dirétos e \ndirétos para não pa
tada por diversas duplicatas emJtldas garem os aludidos títulos. como tam
par A. J. Guimarães & Cia. Ltda., José bém o áetentor ou detentores para a
Elisio dos Reis e Albino Campos & presenta-los em Juízo no prazo acima 
Cia., e endossadas ao mesmo Banco. fixado e também os co-obrigados re
Para constar mandou. passar o pre- feridos para. dentro do mesmo praz~. 
sente a fun de_ que os mteressados re- opôrem contestação nos termos da lei. 
clamem seus direitos no pr9:zo de vin- Do que para constar ma~1dei. passar o 
t~ 1201 dias .. d~rante os q~i::m, se acha- presente edital que ser~ afixado no 
rao em cartono o requerunento e do- lugar do costume e publicado no Jor
cumentos. Dado e pll.ssado nesta cida- nal oficial e na "Voz da Borborema ··. 
de_ de Bananeiras, aos. doze de r:naio de para conhecimento de todos a quem in.
m1l novecentos e tnnta e 01to. Eu, c:.eressar possa. Dado e passado nesta 
Hei·mes J\laia de Carvalho, Escrivão cidade de Campina Grande. 14 de ma1:> 
d_o juizo, o datilografei, subscrevo e as- de 1938. Eu. ;"Jerêu J_>crf"ira. dos Santo,, 
smo. Hermes 1'faia de Can·a lho, escn- e~criv~o. datilografei e a!:.SmO. O escri
vão. Agrícola l\lontenegro, juiz de Di- vão, Nerêu Pereira dos Santos. r :i i 
reito. Julio Rique. Data supra. Está confor

Prefeitura da Capital, em 5 de Maic 
dP 1938 

.José ele Carvalho, diretor de exi.iecl.i
en te e fazenda. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
JOÃO PESSôA - DIRETORIA DE 
ABASTECIMENTO - EDITAL N.' 2 
- De ordem do sr. diretor de Abas
teciment.o. torno público para que 
chegue ao conhecimento dos srs. 
propríetarios de gado leiteiro. situa
dos fóra deste municipio e fornece
dores de leite á população desta ca-

~~~~ 1, o q~!c:~~~~ .·~b;~~~~oes. 2~e d:c~~~i~ 
último, a requeTerem a tuberculiniza
çáo do mesmo gado. ao sr_ Diretor 
de Ab,1stecimento. dentrn do prazo de 
três dias. conta.dos dest,a data, sob 
pena de apreensão do leite e multa de 
cincoenta mil rêis t 50$000 J • 

Diretoria de Abastecimento, 18 de 
maio de 1938. 

Uavina de Queiroz. 1." escri~urária. 

EDJTAL - Secretaria da. Agricultu
ra, Cflmcrcio. \'ia~ão e Obras Publicas 
- Programa para o coucu.rso que se 
Yai prot·ecler para. o provimento ~e 
cargos de Inspetôres AgrícoJas - Para 
conhecimento dos interessados. torno 
público que é o seguinte o programa 
parJ. o concurso que deverá realizar
se, nesta Secretarir:.. para o provimen
to de cargos de lrL';p~tôres Agrícolas: 

1.0 ponto ~ Solo Como s1= fórma 
o solo. Solos coluviai..,. eluviais e alu
viais. 5olos dos climas humidos e á
ridos. Alccdis. Textura e estruturn dos 
solos. e ~ua. in.1portancia. Como conser
var a bóa estrutura cios solos. Erosões 
e modos de evitá-las. 

2.0 ponto - A humidade no solo. 
Jmportancia da agua. Como a agua 
se mantém no solo. Como aumentar 
n ret€nção da agua no solo. Conser
vação ria humiclade 

3.0 ponto - Trabalho das maquinas 
agric:oJa;:;. Discrição das maquinas e 
valór e emprego de cada uma. Porque 
se ára e quando. Arados de todos os 
tipos. Grades e destocadôres. Pran - EDITAI. de citação com o prazo de 
chões e rolos. Semeadeiras e destri- 90 dias - O dr. Julie Rique, juiz de 

EDIT,\L DE CITAÇÃO - O doutor t~io:~~iqii~a~d~i~fCo~~~fa~~~~t1a~u; g::~rniaG;;ªnd~~r:m d~irt~~~a~~a L~f 
Pal.lO àe Morais Bezerril. juiz de Di- tração animal e mecanica. Ação das ma- etc. 
reito da comarca de São João do Ca- quinas agrícolas no solo, na conserva- Faço saber a todos que o presente 
nrí, em comissão na comarca de Ca- ção da humidade. Quando empregá-las. edital virem que a este Juizo foi dí-
tolé do Rocha. Estado da Paraíba. em 4.º ponto - Adubação organica, mi- rigida a petição seguinte: PETIQAO: 
virtude da lei. etc neral e vêrde. Estêrco e seu preparo. /- Ilmo. sr. dr. Juiz de Direito da 2.ª 

Faco saber aos que O presente edital Principais adubos azotados, poLassicos Vára da Comarr.a de Campina Grande'. 
de citação virem. dêle noticia tiverem e fosfatados e seu teõr. Acidés do so- Tertuliano Pereira de Barros, proprie
c a quem interessar possa. que pelo lo calagem. Poder ·· tampon .. d.o solo. tário e residente nesta cidade, quer, 
dr Promotor Público ad-hoc fôram Lei do minimo. Lei de restituição. com fundamento no art. 36 do dec. 
denunciados os individuas Francisco Qual o cntério quf' se deve adotar no 2. 044. de 31 de dezembro de 1908, pro
Carneiro Vaz, vulgo Velho Carneiro. preparo de uma fórmula de adubação. pôr uma ação especial de anula.('áo de 
Eneas Suassuna.. José Rosend0 So- 5.º ponto - Noções metereológicas Litulos cambiais, nos termos seguintes: 
brinho, vulgo Dédé, Joaquim Rosend0 do Brasil. Maquinas agrícolas. No- l.º - Que o peticionário adquiriu por 
Sobrinho, vulgo Quincas, e José Lino. menclatura. Tração. Efeito do traba- endosso em banco da firma comercial 
~!i~tt~~ p;·~~e~~o4s_ c~m1º0 .inii

1
~-~~~1~;~ iho mecanico sobre os diversos tipos desta praça S. B. Cabral & Cia .. os se-

com o art.. 18, ~ 2 º, da Consolidação ~:c:~
1
.º·c~\~~i:~i~t~~e°'

5 
u~~~º5i~~aªfie

1
~; r:i1.:s 1~i8~l~~er~m:~t!s:fi~;: i~I~~~~ 

das Leis Penai.s, e O ultimo. nns penas dev•.! preencher. Vilarim & Cia., desta cidade, de rs. 
elo 11wsmo art. 29-l. * l.º. combinado G.º ponto - Estrumeiras - Estercos 1 :055~500, vencida a 16 de maio de 
com o nrt. 18, § 4·º, da citada Canso- artificiais. Parcage:1s. Adubos qui- 1938; duas duplicatas numeras 157'3 
lidação. e como os referidos denun- micos, Quando adubar. Condições que e 157 4., a.ceitas por João de Sousa Ara
ciados não tenham sido encontrados influem no efeito das adubações nos gão, desta cidade, do valor de 1 :050SOOO, 
para receberem a citação pessoal, por solos. Enxôfre. Elementos raros. venciveis respectivamente em 15 de 
se acharem em lugares ignorados, 7.° ponto - Agricultura especial. O maio de 1938 e 15 de junho de 1938: 
conforme portou por fé O oficial de milho. o arroz. O sorgo. O trigo. As três duplicatas numeras 1618. 16 9 e 
Justiça incumbido da diligencia, man- leguminosas. O algodão. O cafê. A ca- 1610, do valor de l :400$000. cada, acei
~~~z6ª~~r ví~tir~~!~.t\oe!it~J. tii::1 d~ na de assucar. A batatinha. A batata tas por Francisco Ricarte, residente 

qual'. cito e hei por citado~ a todos _os ~~f,~iei?asf"ct~º~al~·. c~~~;~fias~ ~!~::: ~~za~·~Jª~!i
1
l!c:rd~~ªt~~fJ!nfeº~Je~6~ 

a.l~didos d~nu~1c.iados. P~1 a. ~ompat~· e solos para essas cultur~s. Espaça- nito de Santa Fé, de S. Josê de Pi
ceiem a es~~ ~uizo,. no d1_a. 1.. do ~1es mento. Tratos culturais. Colheitas. ranhas e por Cesar Nascimento. de 
de jun_h? _pioximo vmdomo_, ~s 9 hOJas, Conservação do produto. Doenças e Maurití, Estado do Ceará; titulas es
no edJÍlCIO do ;Paço Mumcipal deSta I prag-as. Tratamento. ses venciveis respectivamente em 10 e 
cldade d~ C~tole do _Rocha. em a S?-la ri.º ponto - Como escolher uma pro- maio. 10 de junho e 10 de julho de 
das_ audiencias_. ~- fim ~e s_e~e~n m- priedade agrícola. Considerações a se- 1938;. duas duplicatas de numeras 159 3 
tcr1ogados, assistuem á mquinçao das Irem observadas. COIJlO avaliar uma e 1594, ele rs. L590SOOO cada, venciVeis 
te~tei:nunhas. e verem-se .Processar. propriedade agrícola. respectivamC'nte em 15 de maio e 15 de 
ate final. ~ob pena de reveha. E para 9.º ponto - Melhoramento tias plan- _iunho de 1938. aceitas por Severino 
que chegue ao conh_~cimento de todos. tas cultivadas. Método de seleção. Ai- Ramos Nogueira, desta cidade; uma 
11 .• atadamente ~º. do:s rc-~e~1do~ denm~. - 1 bridn.ção .. Leis de Me.ndel. Aclimação. promissoria. emitida p~r Man~el Go, -
etados, ord e~1e1 a expe~içao deste ccti- Como ev1tar os cru1.amentos de al· mes Correia. de S. Jose do Egito, Es
tai. que sera afixado a P?r~n do ecll- godão, milho e fumo Como se faz o tado de Pernambuco e adquirida pela 
Jicio ond~ funcio~a. este Jmzo, publ~- cruzamento da cana de açúcar. No- mesma firma S. B. Cabral & Cia., 
ca.do no Jornal oficial A UNIAO, dei- ções de seleção de alg·odão, milho, ba- oor endosso de Sebastião Raimundo. 
xnndo tomb~m de o ser na imprensa tatinha e fumo res1dente nesta. cidade, do valor de 
1ocnl. por nao haver. Dado e passado 10.º ponto - Sementes. Valôr das l:450SDOO e vencivel em 30 de maio de 
nf"sta. cidade d_e Catolé do Rocha, aos bôas sementes. Germinação. Como se 193B; e uma prorríissoria do valor de 
d':2 dias domes_ de mal~ de 1938. _E_u, procf>dem os ensaios de germinação. 1:450$000. emitida por Pedro Braz de 
~,rodemos Perc1,ra GadeJha, escr~vao Energia germinativa. Purêza. Valor Sousa, vencível em 30 de Junho de 
ad_-hoc, o ~screv1.. ias.) Paulo de ,,_1~ 4 cultural. Expurgos. Multiplicação por 1938 e transferida a S. B. CRbral & 
1·a1s Bczerr.11. Esta conforme no ong1- borbulhas, estacas e bulbos. Cia., por endosso do mesmo Sebastião 
na!, dou. fe. Era ut ~upra. St1bscre~·o 11.º ponto - Lavow·a sêca e suas Raimundo. Além dos titulas acima des
~ es_cnvao a.d-hoc, Nu."odt•mos Pereira possibilidades no Brasil. "Duyland critos o peticionário adquiriu da men
Gadclha . Crosps". Irrigação e suas vãntagens. cionada firma S. B. Cabral & Cia., 

A agua para as irrigações: qualidade outras duplica.tas, já vencidas, mas 

me com o original• dou fé O escrivão 
Nerêu Pe1·cira dos Santos. 

Rehabilitado da firma falida Viria
to 'fal'at·es & Filho de Campina Gran· 
de - :EDITAL - O dr Julio Rique. 
Juiz ctê Direito da 2.ª Vara da comar
ca de Campina Grande, em virtude da 

Le}a:ic~aber aos que o presente edi
tal virem que. aLl•nclendo ao que me re
auer1:u a firma Viriato Tavares & Fi
lho, desta cidade e á vista ~lti.s pro,·.1s 
exibidas e que se acham Juntas aos 
respectivos autos. a julguei por sen
tenca rehabilitada para que Cf"S:!!t-m 

contra a nwsma todos os eft-ito:s e in
lerdiccôes da. falencia. 

E pár,L que chegue ao conhecimen
to de todos, mandei passar o presen
te com o prazo de trinta 1301 dias que 
será afh:ado e publicado pela imJ?ren
sa e feitas as camunicações legais. 

Dado e passado nesta cidade de 
Campina Grande, em 16 de maio de 
1938. Eu, r--·f"rêu Pereira. dos Sa11tos, 
escrivão, datill.1grafei e assino. O f'S
crivão: Ncl'ê\1 Pereira dos Santos. <al 
Julío Rique. Está conforme com o ori
ginal: dou fé. Data supra O escri
vão: Nerêu Pereira dos Santos. 

ElllTAf., de 3."' pra('a com o prazo 
e a.batimento legal - O doutor Braz 
Baracui, Juiz de ::>ireito da 1. 11 Vara 
da comarca desta capital. do Estado 
da Paralba. em virtude da lei. etc. 

Faz sater a todos quantos o pre
sente edital ele 3.ª praça com o prazo 
e abatimento legal virem ou dêle no
tícia tiverem e interessar possa, que 
no dia 27 do corrente, ás 14 horas. no 
prédio n.0 42. sito á rua aas Trin· 
cheiras, desta c:1pital. o porteiro dos 
auditorias ou qt1em suas veze5 fizer 
trará a público pregão de ,•enda e a.r
rem:ltn.ção a. quem ma.is <lér e maior 
lan('o ofere<'cr além do preço de .. 
i?:470SOOO, o prédio n. 0 41, si lo â rua 
digo, â lravessa 4 de novembro, de::.t.a 
capital. construido de taipa e coberto 
de telha. pertencente ao menor Joa
quim Moreira Lima, conforme reque
reu sua tutora d. Maria Leopoldina 
Moreira Lima que obteve deferimento. 
E para que chegue a noticia ao conhe
cimento ele todos mandou passar o pre
sente edital que será afixado no Jogar de 
costume e publicado na A UNIAO, 
órgão oficial do Estado. Dado e passa
do nesta cidade de João Pessôa, aos 
dezesseis dias do mês de maio de mil 
novecentos e trinta e alto. Eu. Euná
pio da Silva Torres, escrivão interino 
o dutiloç-rafei <As.l Brás Baracui Es
tá conforme com o original ao 

0

qual 

O escrivão do registro. 8t"ba,tift0 
Bast9s. 

COMISSAO DE S.\NEAMDITO IH 
CAMPINA GRANDE - CONCO!l
RENCIA - EDITAL N. 0 40 - Acha
se aberta concorrencia para o forneci
mento a esta Comissão do seguinte 
material: 

20. 000 <vinte mil) litros de gasolina 
superior, em tambores ou em caoixas. 

20 rvinte) caixas de querosene. 
3.000 <três mil) kgs. de oleo diesel. 

em tambores ou em caixas. 
O material será entregue no Almo

xarifado desta Comissão, dentro do 
prazo de 5 <c1ncoJ dias, a contar da 
assinatura do contrato. 

Será substituido dentro de 24 horas 
o tambor ou lata encontrado incom
pleto, 

O material viciado será recusa.do, 
perdendo o fornecedor direito a fu
turos fornecimentos, e revertendo em 
fav.or do Estado a caução abaixo es
tipulada. 

O pagamento deverá ser requerido 
á Recebedoria de Rendas desta cida
de, depois de processada por est:i. Ca
misão a fatura em 4. (quatro) vias. a
companhada da respectiva duplica.ta. 
devendo a primeira. via vir devlda
mente selada. 

As propostas serão recebidas no Es
critorio desta Comissão. até ás 14 ho
ras do dia 2S cvinte e oitoi do conen
te mês. em 3 t três) vias. tendo a pri
meira sêlo estadual de 2SOOO e sêlo de 
saúde. 

Nos envolucros deve ser declarado 
por fóra "CONCORRENCIA DE 
COMBUSTIVEL". 

Os proponentes deverão fazer na 
Recebedoria de Rendas desta cidade. 
wna caução. em dinheiro, de 5% lcin
co por cento) sobre o valor provavel 
do fornecimento, a qual servirá pnr'"' 
garantia do contrato, no caso da acei
tação da proposta. 

Em envelopes separados das pro
postas, os concorrentes deverão apn·
sentar recibos dos impostos federal 
estadual e municipal, no exercii..'11..1 
passado. bem como da caução de qL. 
trata este edital 

Os proponentes obrigar-se-ão n 
tornar efetivo o compromisso a que se 
propuzerem, caso seja aceita a sua 
proposta. assinando contrato. no E~
critorlo desta Comissão, em presença 
do promotor publico d~ta cidade. 
com o prazo maximo de 5 (ci.nCOJ 
dias, após soluciona.da a concorrencia. 
com prévia caução arbitrada por esta 
Comissão, não inferior a 5~ (cinco 
por cento) sobre o valor do forne
cimento, a qual reverterá em favor dl! 
Estado, no caso de recisáo do contra
to sem causa justificada e funda
mentada, a juízo desta Comissão. 

Fica reservado á Comissão, o direi
to de anular a presente, chamando a 
nova concorrencia, ou deixar de efe
tuar a compra, no todo ou em parte. 
do material de que trata esta concor
rencia. 

Campina Grande, 16 de ab1il de 
1938. 

Jonas l\Tangabeira - Contador. 
VISTO: José Fernal - Engenheiro 

Chefe. 

BARATINHAS IIUIAS 
Só desappareccm com o uao do un1oo 
pro<luct.o liquido que a ttrahe e e,tt.er
lB!Da •• form1culnha1 caseira, • toda 

eapecle de bara.t&e 
ªBAl&AFOBMIGA 0" 

llncontra-M nu bóaa Pbannaolu • 
Drosarlaa 

DaOOA.IUA LOIQ)J&U 
llu llaelel Pinheiro, ia 

EnI TAL ele citação de herdC'iros a.u- e procedencias. Métodos para a eleva- resgatadas pelos obrigados principais, 
senles rorn o prazo dC' 60 dí.~s - O dr ção das aguas. Canais. Drenagem e que são quatro das pessôas acima indi
Manuel Simplicio Paiva, juiz de Direito ~eus efeitos sobre a constituição dos cadas. Que os titulas em apreço, de 
da Comarca de Mamanguape. em vir- -.cios. Diversos tipos de drenos. exclusiva propriedade e posse elo pe
tude da lei. etc. Faz saber nos que o 12 ° ponto - Calcular o volume de ticionário, por força do endosso em 
presente edital virl'm ou dêle noticiu agua de um rio ou canal pelo sistêma banco. desapareceram em dias do mês 
tiverem que por êste juízo e cartório do flutuador e do vertedor. Cálculo da de abril récem findo, sendo evidente 
do escrivão que êste subscreve, foi ini- potencia absoluta duma queda dagua. que se trata de uma subtração crimi
ciado o inYen tário dos h<"ns deixados Carneiro hidraulico e seu principio. nosa, conforme tudo ficou provado na 
11l'lo fa lecido Manuel Lins de Castro. Dar croquis de uma bomba aspirante, justificação procedida em juízo <pro
residente que foi no lognr ··Timbó''. de uma fü;pirante premente, de uma cessado inclusol. 3.° - Que, destarte, 
deste município ~endo nomeado e premente e de uma. centrífuga. se torna. necessario o processo anula
compromissndo inventariRntc o sr 13.0 ponto - Zootecnia e seu fins. tório do:,; referidos titulas, tanto mais 
João Evangelista de Castro que em Aliml:'ntação do gado leite1ro. Raças quanto o endosso em branco que ne
suas declarações declarou acharem-se de bovinos que melhor se adaptam ao les figura póde dar logar a mano
ausentes em João Pessôa e Rio de Ja- Nordésle. Fenação. Ensilagem. Como bras crimmosas, muito embóra a "a
nriro com df'Stino incerto os herdei- deve her empregada a torta de caroço quisição viciada de titulo cambial não 
ros Rita Maria de Jesus ·e José Pau- de algodão na alimentação do gado. dá direito~ nem exclúe os do verdadel~ 
11110 de Castro. f!mbo~· maiores, após Avicultura e sua importancia. Dados ro dono'' IstQ, posto, o peticionaria re
as declarnções despachei nos autos ~obre apicultura, sericicultura e suino- quer a v. s. a.) a intimação dos emiten-

SANATORIO CLIFFORD 

111andnndo fazer as citações nos térmos cultura. tes das notas promissoiias, cios acei-
do nrt 1034 e seguintes elo Cod. Civil I ta.ntes daq duplicatas de fatu ra, dos 
P Com. do Estado. mandanóo citar os ! PONTOS PRATICOS avalistas e endossante mencionados no 
intercStados inclusivr o rcprf'Sf'ntante i item 1°, para nãc,_ paga,em os alu-
da Fazc:nrln p:un, no pr,1%0 de 48 honu 1 1.0 

- Montagem e regulagem das di- didos títulos cambiais; b1 a citação 
upós a última ritacüo dizerem sobre , VC'rsa.s maquinas flgrícolas. do detPntor ou detentar~s clns mes-
as Jt•darnçoes cto tnventnrlant.e. Para 1 2.0 

- Nirelamentos. mo!:i Ululas para aprcsenta-lo.s em Jul-

Avenida Pedro II - 1.550 

DIREÇÃO DO DR. LUCIANO RIBEIRO DE MORAIS 
SERVIÇO MANTIDO P ELO GOVf;;RNO DO ESTADO PARA O TRA· 
TAMENTO MODERNO DAS DOENÇAS NERVOSAS E MENTAI S 

Durante o t r atamento os doentes poderão ser acom. 
panhados por seu medico assistente. 

-_, 
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.;N ~ V E G ~ Q Ã O 
LLOYD BR.4SILEIRO 

E C O ~ · :E, R C I O 
BASILEU GOIES 

Praça Antenôr Navarro n." 31 

Agente 

'(PATRIMONIO NACIONAL) 

PA.RA O NORTH 
Linha Belém - Porto .\ legre 

"PARÁ" 

(Terre~) - Fone J.4.4.3 

PARA O SUL 
1 

t-5. ·~19 tons. de dcs lo<·anwnt o) 
Esperado no dia 26 de nuuo. sairá no mes

nio dia para: Natal, Fortaleza, 'T'\1!01a, S 
L UIZ e B elém 

Linha l\Ianáos - Buenos Aires 
"CAMPOS SALES" 

(10.203 tons. de deslocamento) 
Esperado no dw. 20 de maio sairâ no mes

mo dia para Natal, AracatI, Fortaleza, S. Luiz, 
Belem, Santarém, Ob1dos, P armt:ns, Hacoa
tiara e Manaos. 

Linha Belém - Porto Alegre 1 

"Pl~~,~~o~!~lc ~~slo!~~'~'~S" 
Esperado no clia 23 de mnio, salrti. no mes

mo dia para: Rccile, Maceió, Ba ia. Vitória. R io, 
Santos, Rio G rande, P elotas e Porto Alegre 

Linha Belém - S. Francisco 
"SANTARÉM" 

{1 3.075 toru,; . de deslocamento) 
Ei,perado no dia 25, sairá no mesmo d ia 

para R ecite. Macete. Baia. Vitoria. R io de J a 
ll(·tro e S::mtos. Linha Recife - Porto .\lcgre 

"CURITIBA" 
(( ' \RGlF.IRO I 

E'c;pentdo no ctrn ::!3 ele maio sa1!·n no mPs-

Linha Belém - S. Franeisco 
"RODRIGUES ALVES" 

Linha l\fanáos - Buenos Aires 
Linha Recife - Porlo Alegre 

"UÇÃ" 
<CARGUE I R O • 

mo ctla p:ua Macau f,l 800 tom, de deslocam ento ) "ALMIRANTE JACEGUAI" Esperado no dia 26 de maio, sail'á no mesm o 
dia para Recife, Macei<>. Rio,-Sa1úos. Rfo 
Grande. Pelotas. P orto Alegre 

~· O LOIDE BRA8I LEIRO RF.TF<;M NA ECO- Esperado no d ia 2 de Junho saira no me.c;- ( 10 , 000 t.on'- . d e de~locamenlo l 
NO M!A N.\CIONAL MILHARES DE cor,TOS mo dia para Natal. Fortaleza, S. Luiz e Belem. 
DE RJ,;IS QUE. SE;\,! ELE IRL\M P \RA OU-' i\TTENÇAO : - AVISAMOS AO~ SH::; 
TROS P,\lSES: PREPIRA-0 POIS, P E LO !PASSAGEI ROS QUE, SUMENTE P011ERAO 
BEM DO BRASIL", ADQUERIR P ASSAGENS AP RESBNTANDO 

O ATESTADO DE VACINAÇAO 

Esperado no dia 29. sai ra no mc:smo c.lla 
para Recife, 1'.faceió. Ba ia. Rio de Janiero. San
to.;, Parn.nagua, Anton ina, S. F rancisco, Mon
tevideo e Bu<"nos Air es. 

"O LOID E BRASI LEIRO E D A NJ\ÇAO 
P ARA SER VI R A N AÇAO '', 

-----------·--------

t 

AcceitamH urru para u cidades 1ervida1 pela Rêde Viação Mioein com transbordo em Aarra dos Reia. 

COMPANHIA CARBONIFERÀ RIO-GRANDENSE 
Linha regular de vapores entre Cabedêlo 

e Porto Alegre 
CARGUEIROS RAPIDOS 

CARG'C EIRO ·· PJRATI:,...'1 - E~perado do sul, devera chegar 
em no::;so porto no pro:-.:uno dia 15 o cargueiro •· PIRA T I NI. Apon a. ne
ce~arla demora l:ililrà para Recite, :Maceio, Rio, Santos, Rio Grande e 
Porto Alegre. 

( U tG l"F.IRO .. POTJ " - Esperado c!o .sul den~rá cllC'g..tr em 
nos:sG _1or10 no proxil110 dia 15 o cargue1ro •· Potl". Apos a neccssana 
demora sarra para Mticau. 

l '.\J{GlLIRO "c·nr, · - E:spcrado cto norte, devrrá. chegar cm 
no.-.w porto no pro:,.;rtno dia i~ o cargueu·o ·· Chm ··. ApO:s a necessarla 
demora, saira para Rec11e. Mateio, R10, Santos, Rio Gra nde, P ~lotas e 
Porto Alegre. 

CAl{GU[JRO " T.-\QU1 '' - E.spe1·acto do sul. cteverà ct1eg·ar cm 
nos~o porto no proxuno 01a 24. o ca:·gueiro "Taqu1". Após a necessaria 
ct,.·mor<1., sam:t P<\ra Natal, Ceara, Tuto1a e Al eia .Bran ca. 

Agentes - LISBOA & CIA. 

Rua Ilarão da Passagem n.0 13 - Telefone n.0 230 

: LLOYD NACIONAL s. A. - stDE RIO DE JANEIRO 

8ERYTÇO RArmo PP.LO~ PAQIJE1'l!B "ARAS" F.NTJll! CABF.DELLO ,: POR'l'O ALEGRE 

PASSAGEIROS 

1'1\Ql'l:TE " I\Ri\Tli\JIH>'' - E-"}1C'

rado de Porto Ailgre e escul~s no clw 

"SUL" l"A S BAGl!IR08 

( ' I\.JtGl'EIHO " J\HJ\GAN0 '1 Es-

per:iclo tle Bclem e: escalas no dtu 1. '' 

2 de junho. sum. do r.
1
0 mC'.· .sm~ dw. pnra. l de J. UI.lho. !-iamdo no mesmo diri parn 

Recite. MacC'io. D~w.. Vit.ona, Rio de Recife, Maceió, Barn, Rio de Janeiro, 

Janeiro, Sontos, Rio q1 ,1ndc Pelotas San LO'>, Pnrana.gua e Anl.onina p::i.r::t 

e Porto Alegre. para onde rcccL>c c;:u- ll ~n(lr ,·rcc•bc c-1rg.:1 

ga e passngeiros. 

l'ARA DElnAIS INFORMACõJ<~S COM OS AGENTES: 
ANISIO DA CUNHA REGO & ÇIA, 

"NORTE" 

r 

16 às 18 horas 
Hospital Santa Izabel. 

Trat•mento m ed ico : cu Ut'gH'o das docnc;as da urethra prostata bexiga 

Escriptorio: Rua Barão da Passagem, 43. Telefone n. 1441 - Telegrama 
ARMAZENS - PRAÇA 15 DE NOVEMBRO ~.O 87. 

"Ara," 

COMPANHIA NACIONAL DE NAVEGAÇAO COSTEIRA I
li D ! ,~rg1ãoOd~ ~ , ~ teln~ a P ! h~ a ~ ~ o H l das ~~N~Ul~T: ; as • J 

t nns Cy~lO'iCO p1as e urelh1 oscoJnas ' ' 1 

CONS UL_T_o_R_lO J- o~ªo Gª;'~ eS 1'~ e~\72_-_1_• andAr . PR'i\.ÇA ;\NTENOR NAVARRO, 53 - SOB. FONE 1124 
=========================,,J)'; , __ SE-, R- V-IÇ_O __ S_E_)l.:.A_N_' A- L--D-E_ P_A_S_S_A_G_E_, I_R_O_S_ E_• - C-.A-R_G_J\_ S __ E_'N-''f_R_E·,-- r=-o=-R=-T=-o=--,:c-\1::-:,,::-:,(;:;~tt::;-E-:;E-::;C:-A-;;B;;E-;;Jl~f;;-l ,O;;--

,.. --------....-...--- \ 1_::.:::.::.:.-2.::_.::_ _ _____ .::_ ____________________ _ 

1 SEVERINO CORDEIRO ;1 
1 1 
t A D V O G A D O 

11 

"ITAGIBA " 
Chegara no dia 27 do conente. saira no 1n esmo dia 

pnra: Recite. Mac~iô, Baia. Vi tona, Rio de Janeiro. San
tos, P arannguà Antonina. Florianopolis, I mt'litul>a Rio 
Grande, Pelota~ e Porto Alegre. 

l'ROXDL\S S1\ll) ,\S 

" l TAGIDA" - O<'xtAlLfcll'O ·27 elo COl'rl' l\1 (' 

t 
1 

t 

.\ceita causas civeis, comercrn1s e criminais nesta 1 
• ,~ 'Ji.1 

AVIS O ' 
capital e no interior cio Estado 1

1 Rct·ebemo-s l a mbem cargas p~ra reuêtlo, Ar:tenJü,·Iluóos, -S ,, l •~nou·i,r u (._ ll_..iai. e.om. ~-io'-:t. ~ld<'~.1.,rn no 
Rio de Janeiro, bem como, para Campo-. , no :r: ... t.ndo do Itio, cm trarc;o 1outuo_ coua a " l.cot,cilflma Ra1lway • 

t As passagens serão vendidas mediante aprcsral«i;:..'\o do atestado de vo.tm~ . Residencía : An •n icl a Tirnclentes, 266 
João Pe s sôa PARA P ASSAG ENS, E NCOMENDAS J;; VALORES, ATENDE-SE NO ESCRITORIO, AT!!: ' A 'S 16 HORA:5, 

NA VESPERA DA S AIDA DOS P AQUETES. 
INPORMAÇOE S COM O AGENTE - P . BAl<Oli:IRA D.\ CRUZ , L-------------· -, l ,iDo:=ci:x:icx:::x::icx::x:::,oc:x:::ic:x:::xSoc:x:iõc:x:í~-,P>rr&ic,.p;ri;riedade á venda 

1 DR. LUCIANO RIBEIRO DE MORAIS 1 M I N H A S E N H O R A • [ tu: ~d~-~"n1\ J'Jg:;,~t1o"ct,;'a ~~~~;, ~~ 
Diretor da Colonia "Juliano Moreira" 1 Ouarabira , com 200 quadros de cin-

1 coen la <50) braças, 4 cercados de 

E , - --- 1 Já provou a bananada marca G A I V O T A ? 1 ~!~:10cie t~~~e~~~. ~~~~m';;'; :ne;::J;~: 
specrnlisla <'111 doe1was ner_·vosas e mentais =l/1 

Compre uma lata e compare com a de outra marca. ~;~11~6u ~icÚo trt~ f~~tc~~ 61\~;e~i:~ 
• COXSL l TA DI \f?IAMF:NTE, DE 3 ·\ "S 5 Q dºf no SABOR e no RENDIMENTO t ra ca na e criação : á tratar em Oua -

CONSliLTORJO RU .\ B.\RAO D O T R JU :-.FO, N .º 420 Ue I erença ' r J bir.i á rua Siqueira Campos n .0 7. 

O. Não discuta , e . peça , nas melhores mercearias. , 

~ BANANADA "GAIVOTA" 
" ] 1 '~·.,Jw. ,-I · º. ma i, mo- 1 J. de Mélo Lula Os clienle, serão :,,ten -

t d( :~10 <, \RJ"\l TF. nc~ -1 d1dos em horas prévia~ 
l ,RIO da t ,l}Hlal. mente mal'cada.s 

(; 1 n 1 R G I .\ O O pa~am<"nlo iscrii · cfc-il ,., '"" " . =······ ' ,. . ' ' . s • ,1 ,_ .. ~··"'-~" ' 
~ 1 L!~,~-!~!~~E~c~i~?i;,lio,La-

mento e f)'Jr preço m ochco, ~xame tlt: 

V E N D E S E 

I 
CURSO P \RTICULAR admissã o c matérias avulsas. " 

• ..: A tr..itar á rua Sá Andrndc, 40J. 
P rofe~sôra 'i iplo1r '\.da e com prã 

por prcco modico a vacaria hca ele en sino pubhco aceita a lu,ius A L U G A M • S E ' Ide am bos os sexos, para os cursos de 
do estabulo S , Luiz, r.,1i'.~~~sfl~oi. it i~mi~0/ ~;~~~li,.~'~! 11,Z.s 1~~~~2ie~e~i~m~~te,..t~ti~~"J: - - , 

COMPRA-SE BANANA 
A $200 O QUILO 

1 

Vêr e tratar na Av, Epi. ,,nodica•, ~
0
~s fi~úmeros 240 c 248, á !t.v. Buc-

t ' p • 75? ~. A tratar na garagc Americana, á rua 
ac10 . cssoa, ~' ' Vende-se ou aluga-se Cardozo Vieira, 123 , 

CRIAS DE CACHORRO· J\:.~;c1~
10

~~t~a~l~eçoP:ss~~'.
11\~~ii ~~ OTIMA OPORTUNIDADE 

LOBO Á VENDA ::,;~~
1;o,:: ;:;:.:0

~.1~;;,s e:~~~~~: ~ 
\'l<:NJH;. SE <'INCO CIUr\S DE 

CM'IIORR0-Ll)B0, CO~f OITO DIAS 
OE Nr\SCIMF.NTO . A TUATAR ;\' 

1 l<lfA sn , ·r\ ,JAROllH, 506. • 

descRnço: oitão livre em grande 
quintal e jardim nl\ frente , toda mu~ 
racia . A trAtar na Fc.uo Maciel ~j

nb.elro ~º 303 

Casas á venda 
Vendem-se as casas n•s, 866, 870 e OüO 

situadas na rua da Republica, próximo 
ao Palicio do Govêrno, a tJ:atnr n a 
rua Abdon Mil A nês n ° 851 Bf).rreirg ~ 
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O PROFESSOR PICARD E A 
~ TRA.CAO DOS CONTRASTES 

POSSUE MAIS CANAES DO 
QUE A HOLLANDA PREFEITURAS DO INTERIOR 

l'ltEFEl'l't,;lt," MUNICIPAL DE 
ARARUNA 

DA ESTRATOSFERA AO FUNDO DOS MARES 

o intestino hwnano mede apena.o; 
8 metros de comprimento. Nos rim 
ha 10.000.000 de canaes que. enfileira_ 
dos, se estenderiam por 30 km.,. E'. Ralan(:êle ,1a r<"t'r-ita ,. despêsa do mu-
pqrtanto. tê.o importante me.ntcr a nlci1•io. retcnntP ao mês de alJrll d<" 
regularidade do funcclonamcnto dos 19:JS 
rin~ quanto a dos intet>tinos. 

RECEITA 

A UNIÃO) curto!-io da v\aiiem será que o professor 
se fará acompanhar de urnn d:üiló-

<Exclusividade da 1. B. R. para a I trai' nessa orofundldade. O dctallie Os rins trabalham lnccs.sant.cmente 
para expelir do organismo os acldos 
e detritos venenosos extrahld03 do Licença em "er~l 2:787$700 
san;ue. ..,., Imposto predial, urbano e. PARIS, Maio - Homem extrnordi- grvfa a Qui->m vai dilor as suas im

nário. êsse profe!:isor Plc~PÔ! Depois pre~sões :,obre a flóra e a fauna ma
de atingir a e~tratosféra se; prPp.ara ritimas. Uma lrnnpacla ele grande vo!
parn outro feilo ele lransccAdtnlal im- tagem será instalada numa das pon
portancla. Sentiu ramo ningu~m a a- tas da esféra de maneira a fornecer 
tração ctos abismos oceank6.S. 'Sem du- luz necessária para ns suas obscl'v1.
vida, atração dos contr~stes. O prof PS- ções. O profrssor Picnrd cs'.1dou a stw 
sor Picard prrtcnde okancar a pro- via~em no.e: minhrnr detalhes. Tndo 
fundidade dP cinco mil metros abaixo está calculado e rleYidomente µrrvisto 
do ntvel dn mar em um c-µrioso e es- Assim cl quc> para a esféra \'Oltar {,_ 
tranho aparelho de -,ua il1Vencão de- superficie. basta c.le~ligar um interru
nominndo ·• Esféra Nadatá,ja ". Es~e ptor de corrente. para que a limalha 
aparelho sera intell'amente ele "elé- ele ferro ilmrntacla. que fórma uma es
ctrons" e será construido de maneira pêsa cemacla ao reclõr da esféra 
a poder suportar _as granctçs pressões se separe na . quflntidade dese.in.
das aguas, em tais profundidades. A da. parn pei·mitu· que ela volte á to
p01'ta ser:i dr formf!to cónlco e será na. No caso da esférn YOltnr á supcr
mant.!da no seu lugar pela própria ficie em um lugar longe ctas rotns ma.
press.ao da agua. Uma das dificuldades ritimas, connnnente scguicla pelos na
encontrn.das prlo sabia reside, justa- vim,. um dispositivo que permite o lon
mente, na e<;pessura dos vidros de<:;ti- çamento de raios luminosos visivei~ a 
nactos ás observações do fundo do mar. grande dfatn.ncia, que- forrna o seu 
Esse problémfl está dificil de ser re- equipamento. se enc:i.rregorá ele cha
solvído. O vidro das vigias deve su- mar a atenção dos navegantes. trm 
portar uma press§o de mil a.tmosféras. preparado químico C''."l.paz de tingir ,1c: 

O.e-, ri.rui das ,cssôas sadias ex{X'llerr rural 2 :30 1SOOO 
:ac1ríament,e cerra de litro e melo de Imposto sobre cllvcrsões 
~CC!""tçüo composta. de agua, uréa, a- DÍlblicas 
ciclo urico ma.terias corantei:. e 1e- Imposto ten·itori:il w·ba-
~rictos org3.nicos. Quando s. uri:,,a. se no 
.. ,n na escassa. é signal de que os tu- Imposto de lnd ust,ria ~ 
bcs filtrados dos rins estão obstrui- profissão 
do.3 por venenos. Isso é pe:1goso e Remoç:1o do lixo 
i::onstitue o princtpio de dores JombR· Afi~ção de pesos " mcdi
JTs_ ciatica~ lUmbago, inchação nas Imposto .sobre \'eiculo:-; 
n:ã()s, sob os olhos e 1·c.s pé~ dore3 Imposto sobre matriculas 
r~em:iaticas, tonteiras, perturbaçõe.s Imposto de estatlstlca so-
visua1s e cansaço. bre gado abatido 

_ Os rms merecem culdad~.fü\. atten... Taxa de produção 
çao e. tanto como os Intestinos dC'Vem I Rcn,Jas cio patrimonio 

10$200 

~ 
265$900 

735~70fJ 

• 
$ 

H1~qoo 
122S300 

.lier limpos de wz cm quando. Para t municlp~l 1 :115SOOO 
Limpar, õesinilammar e aetlvar os : Cobrança da divida 1.tlv:.\ 160$000 
rins prefiram as Pilulas de Foste:, ,;ujo f Rendn~ clivcrsa~ 231$500 
uso não constttue mais umR.. experi-
encla e sim uma certeza de l;ons re-1 Soma <ID receit.a 
sultados . • •. • Saldo do mês an.terior 

8: 183$800 
17 :268S20r 

Caso contrário éle se ron1)Jería e' o aguas do oc1::ano de rõxo. num raio de 
efeito dentro da esféra sede exata- vários quilometras. chamando assim. a 
men.te íg~al_ á explosão cte,Jtma bon.1ba. at~ncão. dos aviaclóres que por acaso 
Nnd:1. res1stll'ia . .- O proJefó do pro- .<;a1rem a sua procura. eis o oulro cteta
fessor Plcard pode ser resumido no lhe previsto pPlo engenho do profes
seguinte: uma vez submerso. dentro da sor. Essa emprêsa não é. em absoluto. 
~ua e1-féra. n~vrgará ao sabor das cor- uma loucura, mas sim um empreen
xentcs marit1mà.s, procurando~ assim. dimento cientifico dos mais notaveir, 

:~:rros ~1~!~f1~~~~~diue ~iJera g!~~:~~ resi~; ~?~~\:'d ci;a '\~
1t~~io~!O~~- pro-

VIDA MUNIQPAl 
ESPER.\NCA 

O Dia do Trabalho - Apo~fr·ão do 

10 ESTADO-FORTE,-IM
POSIÇÃO DA ÉPOCA 

(Scl'viço de Di\'11Jga~ão da rolicia 
tio Rio) 

ENFIIAQUECEU-SE? • 
Ainda tem IH••. dôr nu 

oo,ta• • no peito? 
U •• o poderoso ton ico 

VINHO CBEOSOTiDO 

' 

mÂÔ oabsít'vt" SILVÊIRA 

Empr!gado co11 m· 
CtSSO na, ifleffliH. 

c°"valtsceaças 
10"1co soemNo 

DOS PUlMÕ[S refr::ito do pre~itlcnte Getúlio Vargas, E' sempre interessante notAr como as 
- Foi comemorado. condignamente, mesmas circunstanciDs hístóriras d<:>
ncste municlpio, o Dia do Trabalho. terminam o nascimento elos mesmos 
tcnc:o o esforç~do µrefeito desta co- fenomenos sociológicos, independente- * ::t * 
muna organizado uma sessão civica no mente das condições raciais e das lati-
salão nobre da Prefeitura Municipal. tu1:s ritºJ!'ã{J~~~-anotac!o. ('0~110 to:las D ô r d e g a r g a n I a ? 
âgd;r!;~dee~~;ª~eªtú~foºstca~~a~º retrato as naçQes civillzti.des do nnmc1o pas- Ness1 epoca do ano são f• eouen~es 

A reunião teve o comp,2recimento saram pelo feudalismo. cht:'garflm, ele- as dorP.::; de ga.1r.ta.nLa, as mflamD(]oes 
dos alunos clc- todas as escolas e do pois. ao império absoluto. pnra se .ex- das amídnlas. devido ás mudanças de 
póvo cm geral. sendo presidida pelo praiarcm. por fim. no largo c-stuâ.rio te111peratm·a. á 11umid'lde do rtr e ás 
pre!Pito Julio Ribeiro. que se achava do liberalismo e da democracia. Ago- .:,oeiras. _Para evitar êsses males. dos 
ladeado pelos srs. ctr. Sebastião Araü - ra. pode-se dizer que a humanidade. J ,1uais póclem rcsultnr sérias compli-

JO Ib~i'rI .1·ii:st~~~·1~1d:;;;~o deu a p,,_ ;:, 
1
~t;,suf;,,~~:,~;e~:;~~s :· ,;~:"tt;;,t:; ~~ÇÍr~!:,i;;t~;,,r ªJi'tª" OUSUlhas de 

lavra i:io orador oftcial. sr. Hortensi(I de Estado espontanea. para a qual .:..;,.da supf'n ~slas pastUllas na pre
Ribeiro de Luna. que pronunciou v!- não ho\lve nem Podia haVE'l' combi- ven"âo das doenças que iem por par
brante oração. sobre a dat~ que seco-· nacüo prévia e onde o ospirito de lmi- 1a. l:e entrada a bôca e a garganta. 
memorava. referindo-se. com palíl\Tas lação não contou quasi cm nada. Al,>m de ser de paladar muito agra-
('logiosas. á figtirn inconfundivel do sr E,:;tamos. far.endo referencias aos re- ctavtl tcompostas de Tripaflavina. 
Pre:;ic\ente cta República. gimes de autoridade cujo advE'nto, nos mcntf"il. ctçucar e chocolate) e por isso 

Terminado O di.<;rurso do .orador ofi- JJaises asi~ ticos. europêus e já agora muito apreciados pela~ crianças e pe
d~l. foi desccrroclo O retrato do prc-si- americanos, é um falo de evidencia los adultos. tém nma forte ac:-ão clesin
elcnte Getútlo varga~. sob calorosa sal- palmar. fetanlc contrn O!; gcrmcns lnfecciósos 
va de palmas, sr,1clo executnclo. por . Ni:i Europa, anele teve inicio. _ele já que se l"calizam na 1ll11co~a rfa.quélas 
essa OC'aslRo. o fi'ino Nacional. · vigora no maior numero ele naçoes. de cavicltules. 

ncfdl~~;ll;c~~~c1!~:r ª u~~~ªYf~c~rs~{ien~ ~
1
~t1sifcr~~a d~u ~:~a0

~~?·r~~;I~~s o~r~; ça~a t~lc~u cNJ~_ss:i,i ~1~\~g:i~~Jc~rd;{~cj,\ 

Total 

DESPESA 

Gabinete do prefeito 
Tesouro.ria 
Fiscalização 
lnatlvos 
lluminoção publica 
Limpesa pública 
Cemlterios 
Instrução pública 
Obras públicas 
Subvenções 
.\ssistencta ,ocial 
Campo experlmenlal 
Despesas diversas 
Soma da despesa 
Saldo que passa 

T<'tal 

1 :600,000 
420S000 
320~000 

25WOO 
600•200 
560\000 

62$000 
~ 

4:Rl9~200 
260$000 
581S700 
463~000 
675$300 

10:386$400 
15 ;065$600 

25:452SOOO 

Prefeitura Municipal de Araruna. 
cm 30 de abril de 1938. 

·°'rnul!'o Gomes de Ara.újo, '1-ecretá.
rio 

Confere; - l\-lauoel Florentino da 
Costa, tesoureiro. 

l'REFEITt:llâ MU1'1CIP,'-L OE 
ITABAIANA 

l
l)~ lancêtt" do mo\·imento da Tesoura
ria refcrr-ntc ao mês dç ahril de 1938 

1 
flECEJTA 

Sa Ido de ~ bril 
Dinl1dro em cofre 
Na Cé!ixa Hum! 

Licença~ 

3 :492'100 
13 :460~000 

16 :952,~100 
1 :907$;,00 
3:728~200 

Sub\"cnções · 
Banda de musica ·· 21 ele 

Outubro" 
Hospital S, Vicente de 

Paula 
AcadcmJrt de Comercio 
Tiro de Guerr" 
Socorro público 

Despesas dlversas 
Gratlllcaçõcs: 

Escrivão do Jurt 
Secretário tio Alist-1mcnLo 

Militar 
Oficial de Justiça 
Zelador do mictOrio 
Repesador 
Tipografia 
Eventuais 

Inativos 
Divido. pasfi\"a 
Campo de Demonstra<'ão 

Saldo pora mnio 

250$000 

200,SOOO 
100$000 
40\000 
20$900 

610$900 
t :091$400 

50~000 

75$000 
t20SOOO 
60SOOO 
50~000 

390~000 
398$000 

2 :234$400 
130~000 
3Vi600 

3:746~00 

31 :900,000 
6:687$300 

36 :387$900 

Itabaiana. 2 de maio de 1938. 
Juliêta Nunes Bezerra. tesoureira. 

.. ~lb~rto Moreira, ~scriturario. 

fe~sto - Antoni(> 8. ~aotiaco, 

* * * 

prc-

INCOMODOS 
GASTRICOS 

Quasl todos o::. males digestivos. eles
de *" ma is simples azfa até âs mais 
gra \' .. s ulceras gástricas. são origina
dos por um excesso de acldéz do suco 
gástrico. A acidéz acumuladA no es• 
tomago provoca a fermentação dos a
limentos e impede o bom funciona
m,.nto do apnrélho digestivo. Para evi
tar as doenças gra vcs não se deve 
descwda• do cstomago quando se 
sente pcrturbacõc1:i digestivas. mesmo 
ás mais ligeiras: dcvc~se tomar meia 
colher de co.ié. ou dois ou três com
primidos de Magnésia Bisurada em 
um pouco cla~u;l depois Uas refeições. 
Est.e a.ntl-âc1ao neutrallsa quasi ins
tant:;:mcamente o excesso de acidêz. 
,mpede a fermentação dos alimentos, 
sua\'isa as_ mucosas irritadas e assegu
ra umo digestão facil e sem dór. A 
Magnésia Bisurada que é inofensiva e 
facii de tomar, encontra-se á venda 
em todas a.s farmácias. 

* * * 
Gabinête Dentário 

\'ENOE~::m um utimo ~abh1ete deu~ 
tario, corn 1 ml'S('~ dt• uso. nor preço 
ba1·atbsimo. Tratar á RUA DUQUE 
))E CAXIAS. 263. prof. Luiz Alexandrino, q(f' proferi11 1 fato .. nos p~oces~os ~e governo ou 1:as esteja sofrendo. aconselh:,,mo'> o u,m 

bel., oração. cheia ele entusiastices medidas excepc1011:1.1s que os aco1he- imeclial<\ das reff"riclo.s pastilhas que. 
conc!:'itos p_ntrioticos. l e i,m,::r,n_tus imprevistos impõem. E é tam- com toclD n seg-ura.nça, produzirão os 

Em segmdn 101 encerracln a se:,;.:;fto. J be1:n mteressa1~tP. notn_r como aquele-~ melhores rcsultnclos dentro de pouco 
paises qur mais pa rec1am :l pegados a tem µo 

Imposto ele Iclr;:1 
Imposto prE"dia 1 
Taxa de Est~tistice 
Gado abatido 
Aferição 
Pat.rimonio 
Imposto sobre vc1culos 
Matriculas 

238$000 
2:~2G<HOO 
l :79'\.~000 

7?.$400 
t :552~000 

\~g;ggg ESPERIDIAO BRANDAO 

E:.;pcrnnra. 2 ele mnio de 1938 democracizi e ás suas outorgas e onçlr * * * 
mais actrrndas e violentas eram 

« Do corresponclcnte·'. a.s criticas aos governos de au-
/ , toridade - não puderam. êles pró- espanhóis, atitudes rigress1vns e sar• 

prios. escapar á irresistI"el mflu- cástic~s contra o Brasil; e pouco cle
rncia da C'poca e quando as con- pois rebentava a sangrenta l'evolução, l lMllUZEIRO 

i\Jistan1c11to militar - Encerrou-se ~!i,~~~- J~o~i\.icfi~e•ii~~rn~: ª/~~~~~i,~ i~~ ~~Ó~~m~~a~~i~i~·e{ª~ª c~t:~~ 1~i[r 
a 30 do mês p. passado o ~listamento das camaras o supremo poder e ali Enquanto á Frnnça, - de tá também 
militar d~• Junta deste municipio, no onde parecia reinar. eterna. a liberal- nos vieram. co111 azedumes, e com to
corrente ano. atingindo a mais de 400 clemocrar:la. com o seu individualismo do o palnvriado gorniórico, democra
o numero de alistados. devido os esfor- anárquico. - ali t::imbém surgiu, im- tico, o protesto dos homens públicos, 
cos do prcsiclente da mencionada pcrativo. cercr,Jo de baionêtas e. livre de deputados e de pensadores, contra 
Junta, dr Carlos Pessôa. que foi se- nos seu~ movimenros construtivos e os nossOs •·estados de guerra". Mas a 
cunt'ttrdo rro-t.rnb~lhc, peto-tcne11tc Ma'- i1â stfã~·\·ontaáe "sa1VK"t1<5nt, "ó Estado 1·eahdade socinl acaba de falar aos 
nuel R!belro Leite delegado da 4 o. Porte francéses, ma1s alto elo que todas as 
zona ele .\ilstamento com sécte nesta E esse prcc1s1.mente u caso da I fantas1às dÕ 1deallsmo polit1co a F1 ár~-
cidade.. _ . _ . . F'ranca como 1á ha\'18 ~te.lo esse o ça pediu e obteve plenos poderes. para 

r}e~i~;~~~o P~~~~,t~~~~~eltr ave~o~s::~ ~a:io~~~ ~sR~~1
;1~ ~!~l:~6u~~,u~i!1 i~~ ~~m~ti~~g! d~~i~?i~~;. ~t::n~~ 

0 
p~~~:g 

t~~~~~a1:0r~ ic~~~1 ~~ ~~~~~P~~tºJe d;~: J ~usc1tou de alguns homens de governo out1a vez 

tos. o dr. Antonio Gabinio. juiz de Di- ~ u M A T E M p E s T A D E N o s u l 

Industria e proíissüo 
Rendas diversas 

8 '~i~~~~g I ex-co1'ladol' ela "Alfaiata. 

Prde1t.urn 
Pessoal 
Material 

UF;Sl'ESA 

21:635~00 

38:587WOO 

l :925~000 
377$700 

2:302$700 
Tesóurnria 2.,.1~1$200 
Fiscaliza(l9tl ... -~ -· ·---· - -~lS'IOO 
Ob1·as·públicn, - 3:383SJOO 
Estradas dr rodagem I9'8MOO 

ria Universal" avisa a seus 
amigos e frcguezes que 
acaba de se instalar á Rua 
Maciel Pinheiro n.0 74 • 1.0 

andar (altos da Loteria 
Federal). 

PROPRIEDADE A' VENDA 
Ilurninaçfio pública 

Pago i1um1naç5.o da cidade 
Idem mtttrrlal elétrico nz

ra a iluminação de Mo· 
gt:iro 

4 :'\77S400 Vcnde~se uma ót.ima proprtedn<lc cm 

Limpcso. publlc,1 rc~o d1.e51~1~~~~a~:binio Jerá. amcilia- ---
cio pelo clr. Josué de Farias. promotor 

<1cst• comarca. servindo d• escrivão. A S _1 N F L U E N C I A S S O l A R E S 
__________________________ \ 1~~~~i~ir1~~.bllca 

Lagoinha (Grnmamc), munlclplo eles
ta capital. á margem dn principal es-

3 :231$100 Irada de rodagem q\ie liga esta capi
tal á Gramame, servida por õnibus. 

7:7.58~500 cúrn ótimo~ terrenoi: ci.t; vl;;.zca e p.::,-
823«500 •1es, adapta.vel a qualquer lavoura ou 

7 :837:ii400 grande estábulo, com uma área su-

l 
perior a 61 hcctnres 1,613 .960 metros 

300$000 quadrados). PreC'o ele ocasião. "ad-hoc ·· o primeiro tabeliáb José de 
Souto Lima 

Viajantf's - A fim de ttátar de ne-
itocios do seu particular interesse via
_iou a Recife. em dias da última se
numa. o .sr. Henrique Montenegro. se
crrtario do ?rrfeitura de Umbuzeiro. 

E<,tcve "m Rerife a semana p. pas
sada o dr. Joaquim Montenegro. que 
foi tratar ele llssuntos atinentes á sua 
profissão 

Também ,·ia.iou á capital pernambu
c:1na o s1. Deocléclo V1e1ra _ de Mélo, 
lc~oureiro da Prefeitura Municipal 

-- Acompanhado de sua familia via
j<Ju. com destino a Recife. o sr. Anto
nio de Moura. residente nesta locali
tlnde. 

\niH,·sario - Em dias do mês p. 
tinclo rez &no~ a menina Miriam. filha 
Lo dr Josué de Farias e de sua esposa. 
na. l\Lu tu José de Farias. Miriam ofe
receu nor esse motivo. um chá ás 
"llD.f amiguinh:H; 

:\lc"' mal'i:rno - Estão decorrendo 
n1uito onimudas a~ primeiras noites 
do mfü, rr.urfano. entre nós. sob a ori
t:ntnc:flo do l'evclrno. coneª':h& IArn,onio 
Ramalho Tulio rnz crér que íl té o fim 
oht~nha t:Xito igual ao dos anos ante
ríorl":,;; 

Em 1:l 938. 

( llo COITt'"'-))UlldPllte' 

(E'.\clusi vidade da 1. n. R. para :1 

A UNIA.Oi 

tremendas para R pob:.:e humanidade. 
Aliás, os c.,.;tudos do sr. dr. H. T . Ste
t,son. sobre as glaudulas de secrccão 
interna. elos sêre.s lmmanos, estão de 

NOVA YORK. Maio - O sr. W. B. acórdo com 0.s teorias do sr. W. B. 

Pessoal 
Mater!al 25$300 Tratar com Jnlio M~ttirn,. á praço 

325$300 J t;'~~~~!s~~~·. 72 ou à avenida Cruz 

A ESCOLA PRATICA EM SUA CASA 
Schostakowitch acaba de publicar as Schostulrnwitcll. Segundo o dr. Stctson, COl,U o con<'urso cxtrao1•dina1io JtOr <'Orl'C!!lpontl('ncia. 
conclusõe~ cios /:ieus interessrrntes es- as m::inch~s solares e:xercem umn J•;u·a ~e habilitar em poucos mêse!o) á profis.,ão de 
tudos sobre as Influências solares. O gra:1de influência sobre os sêres lm- m ;;narÜ.'l•livro~. mesmo ~em preparo e com o aw;ilio 
tesult~do das suas pesquizns são ci; 1 manos. pois. os períodos d_e ~timismo dos famo1:ios livro..,: 

r~-~~~e a~i~~~~i1~1~às po~:~ii:1a~~se~~~~; 1 ~~ ~;1edt~1~~~-01~ ~: .. di~~~1~~~~~1a~~= "O G U/\RDA-LIYROS 1UODERNO" 
grande 1,•mpestade no sol e cujas con- "-itch. continuando as suas afirmati- ... .'.'g ~,i~~~\~~~~i~;.~ 'i!'n.~~~t1~i~:: 
~=~~\~~~~s nbe\;~:o sep\1!~êt~. ci~ ,;~; J ~:ior~!t!ec~~rgsb?,1~0 Cgl~fo~·~~a.t~~t~ e:~ V(;R PAJlA C'Rl::R - O curso completo cu~a a,pf'na!'I 

1 

. 2_<19,000. pa;amento em 6 prestações, com direi lo ;-ra-
is_so que acompanhei com atenção .º ; tão marcadas com um anél e que nem hs • um certificado ou diploma de Guard.a-Llvro'S ou 
I~~ª~ºo~~~t~f~~s!~:v~õ!; si:~s;~;~;~~ ~1~~~.e~le~.r~~~e;mc:!

1
~~~~/g~id~: l,l I Contador. J1abilitado. Habilitei rapaz.latia aos milha-

e ~obre o q11e conseguiu oO:er depoL quando ~ mancha~ ~miares se multi- (~ ;:'sp:~!11~r p~~f. ~~1:n ºBr!~~~;u:ti::~~a::;cl~;z: 
~~d;;!.~ct~1~ pe~~~et1~;~~~ntc p~r;1 ·c1~~n~~ g~~ª{~t~l~ãg ~~1;~~-N:~h~~i:~~~itct~ 1 seUado 
acha habilitado a a1irmar. no .... ciclos tem razio. Inconte~tnrclmente, os as- ~===========C=a=ix==a=P=os=t=al,;,,· =1=~7=6=-=.;S=·=P=ª=~=lº=·===::::ti 
reemo~~~!t~

1
~~~ci~sa~e~~\i~~~~l~e~1f~1~tl~~·. ~;~~vfd~ri:~e<:;~~~~ ir~,

1
:~.c p~~!l~~l~~~ -------------------------

enchf"ntes d.o Nilo. preço do tngo, 1i- plo. atúa no fcnomeno das marês. de 
gor do inverno na Euro)Ja a chega- umil fól"mfl facilmente verificada. 
da das primeiras andorinhas, ep1cte- Muit.o::-; lo\'l'aclores _semeam de acõr
mias. aJta6 e baixas dos mercado~. cri- elo com os :1stro;. pó1s, sabem. que mui
mes, suicídios, etc .... são produtos das tas vn,es depende dêles uma. bóa co
oscilncões cfcllca~ dfl:-i mancha::-; sola- lhelt:.::t O sol púde ser chamado. de 

ORRIS BARBOSA 
ADVOGADO 

~:~;.. ~,!~~t~:-n~
1
~~l~~h~i iJ~•

1
;!}isca~u; ~~= ~?11~~~a~~7il1,;;~~. ~~~~1~u~~ri~·· w~~ · n!-

1 

trno; rlr- <·flll"PfttlP11"i~s fr~nC'~mPntP !?A7iJ1P rlP .. n!t.ndnr rli:1 TP.M'R ·• 
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Supé1a tudo quanto o cinema já produziu! A melhor comédia musical dêste ano! 
Urna historia de anü'>r contada con1 muita musica e deslumbrantes bailados! 

~llSCI PllRll DllNSllR ! 
Eleanor Powell (a maior ~rnpateadora do mundo!) Una Merkel, Bndy Ebsen, 
James Stweart, Virginia l ~ruce com um conjunto de duzentos bailarinos! 

• 
ÊSTE FILME É A MAIOR COMÉDIA MUSICAL DÊSTE ANO! 

E será exibido sómente no PLAZA não sendo apresentado noutro cinema 
desta cidade sinão depois de 90 dias de seu lançan1ento neste cinema! 

Domingo em lrês sessões no »LJIZJI 
HOJE NO PLAZA. A'S 7 E MEIA HORAS 1 

PREÇOS: 2$200 e 1 $600-A VIDA! A LUTA! 
O SACRlflCIO E O AMOR DOS SOLDA
DOS INGL:itS QIJE SERVEM NA INDIA, 
MOSTRADOS NUM fºILME EXCEPCIONAL! 

O ULTIMO ADEUS! 
"C7m f1lme d.a «"C7l::-::r'"ITEr> 

IUME! 

Matinée no PLAZA ás 4 horas 

Fôgo sobre a Inglaterra ! 
PREÇO UNICO - - - - 800 REIS 

A SA UDE 
ANTES 

DE TUD0.1 

ATEBRINA 
LUTZ FERRANDO I CIA, L TDA, 

SANTA ROSA -- Hoje ás 7 e meia horas -
Preços: 1$100 e 800 reis 

UM CRIME AO LUAR 
Um filme inédito da METRO con1 Léo Car

rilho, Madge· Evans e Robert Y oung 

Un."l. colossal D.RAl'\!(A 

AOS SRS, CRIADORES 

"SAL SUBLIME" 
Específico veterinário 

Preventivo contra a FEBRE 
AFTOSA, de valor comprovado. 

Combate a dellilida<le e magreza 
do gado e faz cair o carrapato. 

ATESTADOS DOS PRINCIPAIS 
CRIADORES DO PAIS 

Licenclacto e analisado sob n.0 

I 142 no Instituto Biologico de 
Dr1ésa Agrícola e Animal de 

São Paulo. 

-VENDEM:-

M. S. LONDRES & CIA. 
DROGARIA LONDRES 

ARTE CULINARIA 
Mnrln elas Dôres Tn.varrs, nlenrlt>ndu 

a diversos pedidos, comunica que a
brlrá. um curso cornplt'to de fôrnc, fo
~lto, co:--inhn artistica r cl~coração, o. 
começar no cli:1 15 de junl1o. 

Infor1rnu;ôl·K: Avenidu Jofto MnC'ht\.~ 
<ln. 2:15. 

CALDEIRA 
Vrnck-sc uma, de fabricação tng-ll'~ l 

sa, lle chamas inverlida~. com Jon;a. 
de 25 H. P. rfetivos. l 

A tratar corn Pedro Miranda, á rua 
Barão cln Pnssag<·m, 397, João Pessôa. 

• I • j • , > (, ~ 1 ( •• . ~, • / ::.~~ . • ~ 

TODO ESTE CORTEJO DE SOFFRIMENTOS SE 
RESUME NU~1 MAL UNICO - DESORDENS 
DO APPARlil,HO GASTRO-INTESTINAL -
DESORIENTA O DOENTE, ATORMENTA-O NMI 
HORAS DE PRAZER, OU DURANTE O SOMNO, 
QUANDO CONSEGUE DORMIR A ACÇAO DI
RECTA E EFFICAZ SOBRE O E!>TOMAGO, FI-

GADO E INTESTINOS QT!E EXERCEM AS 
PILULAS DO ABBADE MOSS SE TRADUZ NO 
DESAPPARt:CllUENTO DES~ES SOFRIMENTOS 

A&enk'I ••ra oe Estado5 de Parahyba e Rio O. 4o Nor&e: 

ALMEIDA & COSTA 
RUA GAMA E MELLO, 87 - 1.0 ANDAR. - Encl. Trl. - ALMEIDA 

--JOAO PEISSOA--

JAIME FERNANDES BARBOSA 
ADVOGADO 

CIVEL-COMtRCIO

LEGISLAÇÃO DO TRABALHO 
ESCRITORIO: PRACA PEDRO AMERICO, 71 

R~;smENCIA: AVENIDA GENERAL 0SüRIO, 231 

João Pessôa 

O EXITO DEPENDE DA ESCOLHA 
OIRUROIA E114 01!:RAL - ARTIGOS CIRURGICOl!I - APPAR•
LHOl!I DE DATHERMIA, APPA:lELHO'J DE RAIOS X 008 IOI
LHORJ!:B P'ABRICANTES. EXCLUSIVlvTAfl DOS MICROBCOPI08 
l&ITZ • TODOS OS PRODUCTOS DE E. LEIT., TODO MATml.&L 

Existem muitos remedias para Grippe, Resfriados e Febres diversas, reme< 
ilos que fazem diminuir a acção eliminadora dos Rins, fonte de vital importanci•, 

A "CASSIA VIRGINICA" é remedia garantidamente inoffensivo, que tanto 
póde ser usado por pessóas idosas ou fracas, como pelas crianças de maia tenrfll 
idade, sem nenhum inconveniente. 

PARA LABORATORIO CHIMICO. 

lleptttentantee exrluhoe neate 1!1t•••• 
COIIR!l I Ili, 

o.t.IX4 rowrAL, a1 -:- END TaL, - naa&11 
Rua Duque de Caxias, 576 

(l'ONSl/l.'l'ORIO 1)0 lllt. J. MEl,LO UJl,A) -
"CASSIA VIRGINICA" regula a funcção <fo:o1 Rins~~ nm anti-febril eeo,i 

t'gual pari Grlppe, Resfriados e todas as ft-bre1 lnfecclo11a1. 
- Dutiapide ce• aeaçãe heareu •• z: CearreaH Medice de Peraalllt1e,1 - J 

(TIDII l'JIOm'll!TI'O •1111 .lOC>IIPAJOIA O&DA TIDIIO) 

'----- •. ~· ... ....... '"'''''º'' ~------.....J 
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A UNIÃO Quinta -feira , l9 de mni~ de 1939 r 7 -
--------- ---- --

~ ~ ,_ ,,..., -
A obra culminante da cinematografia, feita para divertir a humanidade !!! Lançamento domingo sómente no "REX" - Na "mathtée 11 

Hoje - Na "Sessão das Normalistas", ás 
4115, no "FELIPÉA" - Um filme feito para 

a classe estudantina ! ! ! 
A fulLL , a -, lou(· u r:l, el o~ <.'st ud a.-. t cs {· m nw iu a niuit:l 

1m1S iC' a l' C' OtnN lÜ\ ! 

JOHNNY DOWNS-em 

LOUCURAS DE ESTUDANTES 
UM FILME ALEGRE DA "FOX 

J' ll E (_' O UN I C 0 :-~5 00 

chique ás 3 horas e em "soirée" ás 6,30 e 8,30 - Três sessões, 

Uma infinicla<lP <le fantasias, bom humôr, luxo, c.:all(;ões maravilhosas, l,aihlCloR, hrlf•zas 
S<·m Jll'CC'erl(•n( rs ! A frc•ric• mii xinia do cint•111a ! 

George Mutphy - Doris Nolan - Elia Logan Gertrude Níesen reunido~ em 

PINTANDO o SETE 
O filme c1u e lan r a o " .Jarnhol'ee", a d ansa mais se11 ;;ac.: io11 al du S(' l'lil o 

UM MONUMENTO MUS ICAL DA "N OVA tJN IVEltSAL" 

".".:O 'L'A ll\.ll 10H'l \:'J'l'E : ES'l' f.! T-' l LM J•; ~;o f-; f,;1/ \' 1':X ll :ID<J NCJLJ'l'Ji() ('fN J,;Mt\ IH•:S'J'A ('Al'l 'l'AL liO J>fAS 
Al'OS S EU LANÇA Ml•: N'l'U NO " JU,;X ". 

Transcrevemos abaixo o que disse o jornal 

"New-York Post" sôbre "Pintando o sete" : 

" l'INTANllO O ~wn:" E' 1'í\O GRANDE ()llE 1>1-'.IXA 

SEM FOl,EGO , E ' ('01,0 S SAI,, TRE.\IENllO, E STlll'l·:'1-

llO. ESPET,\Cl lL.\ll . ,UIS Ol t Vf: POR SIIA )I\G :-1 11"1 -

CENC'IA f: f:Sru:NnOR . " PINTA'lllO o Sf'Tf: " E S

TRf:OU NO " ROXY ", ('()\J GRANllE J,;;,..r-ro, o P( IHJ ,l

('0- Al'I .Al ' lllll Hl, l ,Jll,\NTí:~IEN'l'f: A llltll.11 .\ '\['ff' <'O · 

.Hf:lllA MU SICAL IH " NOVA UN IVEllSAI. ". 

--~ Um impretsionanle trabalho domingo no 
"FELIPÉA" 

,\ VOZ lJA CONCIENCIA ACUSAVA AQUELE HOll,fl,;M ! • 

UM CRIMINOSO DISFARCADO ? 

~-. -·· • - '?1111 
LIONEL BARRYMORE 

n um ~rnnde tra balho - cm 

A VOZ DO OUTRO MUNDO 
Com HELEN MACK 

DM DRAMA VIGOROSO DA R K O RADIO 

-=----==----="--=--=,._-... '--'=-e======================--=--=-========================= 

R -E -X 
Soirce ã.s 7 ,30 

O l'INllMA D E 
'l'OUA A cmA

,m c 111<1uii: 

O Ollio dt• um:l inultidio que; e,iiria a mcH'if· p a 1·a 
um pol>re h om em ! 

,varren William - Karr n i\lorley - em 
V E N GI D A A-- C A L U N I A 

UM FILME DA "PARAMOUNT" 

FELIPÉA 
Soirée :is 7 ,15 

Bulldog Drummo!Hl dt•svcn<la m a is um iutr in ca1lo mi,L~rio ! 

Ray Milland - Heather Angel - em 

A EVASÃO DE BULLDOG DRUMMOND 
U M POLICIAL D A ··PARAMOUNT" 

C'ut1ll)l1•11wn tm,: I\ \ CJON.\L D f' 1~ e l'ARAI\tOUNT Comph•menios: - P .\RAl\rOUNT NE\\'S - Jon1aJ ~ SfJA -
N P. WS - .lor,,ll. j ,\108 HUi\fANOS - desenho BclLy Booth . ,- ~, -

JAGUARI BE 
Soirée :í-; 7.15 

l hu log-ar a ba ndo na do. !i<' tn lt•i e, ,em or,l rm ! 

JOHN WAYN'E - em 

P Aí S SEM LEI 
.Yunt j nwntf' I." sé-rie do 

o CAVALEIRO FANTASMA 
Com BUCK JONES 

11'11\'JCRSAL - C0)11'LE111:"ITOS. 

-

M E T R o p o L E CINE-IDEAL 
1 CINE s. PEDRO 

o (.; l N f(MA MA IS AREJADO DA C APlTAf.J A CAS A D OS GRANDES ltOMAN(.;ES DA T l1:L A 
- -- - ---

So in•c as 7, 15 110.Jll - '\ 'S 7 IIOltAS - HOJE HOJE - D uas sessões as 6 1 .: e ti l1orns - I IOJ E 
e-,-

Ql'EM P OllER,\ ' 11.\IS ? S OM ENTE IIOJE ! CASAR É "SESSÃO DAS MOÇAS" 
Um crime tC"nebroso praLiC'rtdo num t<'atro. as vistas do publico ! 

A tii,toria rl(- uma mulhf'r í'U<' rra li ·1.ru •a ::a s su.:is vontadt·~ ! 

Wi\.RNl<lt OI.A'l'O , o grand<' clf'l ·livr chinês rnfr0ntnndo o grnncl<' fr :\glro MELJIOR FAY WRAY-RALPH BELLAMY 
norus l{ .\ Rl ,OFF. no n~aior rnmr policinl do mmncnto 

--- em --

CHARLIE CHAN NA OPERA COMPLETA UM A CAPRICHOSA 
DESENHO Amanhã - 6. ~er ie dr F LASH GORDO N. juntnmen te ESP E R ANÇAS 

Uma marovilha da 20 TH CENTURY FOX P ERDIDAS 

-- Domingo· 
Am nnhã Nn ati-arntc- "Scs~üo ll:-t Alegr ia·· A M OÇA DE PREÇOS: A NOIVA INDECISA 

MANDAI /\Y e um novo numero FOX MOVt ETO NE - ----
réis. 

l " 1'<.· ir a - "Scssfto Gigante" 
Sa lmd! , F.NTl•: lmAUOS \' 1 VOS w ,n I L\ ffl' ON M C LA NE 600 réis - 400 LOUCURAS D E ESTUDANTE 

-
- FORMIGUINHAS CASEIRAS CABELOS BRANCOS 

1 

400$000 
8(i de:iapparecem com o uo elo unlC4. t:v ll:lm-i;;r e cwsnpa.n·c·rm com Qw•n°•ts ganha -los m C' nsnlmentf' ? 

,; - - .] ,~··· ,,. .. , •~ ,,,.,_ ... ~ "LOÇAO JU\'ISNII, " 

t A G u A F I G A R o 111'111& •• formlatnhM castJru • Iode U:c1acln como loçao, náu é tlntlll'fl. . E::sc• rrva a A. (àRll .Lf, l1Uh1!ieitria "M. 
especte de '0ar&ta1 Depot, lto: Pnrmàcla. MINE RVA 

"8ARAf'OltM1011 31" ltua da H.1•publl<'n - Jou.o Pt·:.sõo A . N . 1. s." a AV<'nicht Cal ogt•ras. 12~ 
Tinge em preto e cae1tauho. Resiste BOI! bar,.ho1 IDleon\ra_,.. nu bõaa Pharroacla1 • UROOAIUA PAST!O:UR 

Dr011&r1u Rim Maf'l t-' I PlnhPlro n .0 lÚt:I e "MocJl\ S ala 41 - lHO DE JANEIRO D,'se-
quentes, frios e de mar. DKOOARIA LONJ>ltEB Intnntll". Jan elo amo~tra do tr:iball10 " C'Xt"-

o; 1 Rua M.&eid Pinbetro. 131 Preço: - ij$000. <· ut.n r , r ernc·La 
:l ººº· 

"' 
CINE-REP U BLICA AMANHA : 

HOJE - Pin,L ~es.são a.s 7 .15 - HOJE o BOZAMBO 
1 • Sf:RIE rom PAUL ROBESON - Sucesso d a UNITEJ:' . 

f FANTASMA VINGADOR DOMINGO . 
ROBERT TAYLOR ('!)l . -- com --

LOBOS WILLIAM DESMOND e ,TO~ BONOMO DE NEW-YORK .l:'t; PA R. K O RADIO 
UM SUCESSO DA " METRO ". 

PlU'.(_"OS : - l 100 e GOO 1·é-b 



JOAO PESSOA - Quinta-feira, 19 de maio de 1938 

~:=~::R~ft~:N~c~:~LT:ER!~~ 1 s 
TA RITA 

ECÇÃO LIVRE CREME DE MILHO 
DECRETO N.' 13 SOCIEDADE COOPERATIVA Ahclr1 l11"'S1llO (tllf' nos ft.i.'-:i('ll1 f"ln1l 

lHÜO" (·~ rl''(Ur:-:o.<; })<UP n )'f•[lli:t,O<'ÚU 
t't•:s;;;(' objetivn que reputo f1_1ndnrnen
l.tl 11u1<1L m·,:'llllt"(J.o roop· r:1li\'l.'-t 1 

SUCEDANEO DAS MAIZENAS 
J/1 Púe cm execução a cobrança do DE PRODUÇÃO ALGO• 

,f :;~posto de estatlstica mumci- DOEIRA 

O dr F1avio Marója Filho, Prefeito 
<lo Municipio de santa Rita. por no
meação legal. cm virtude da lei. etc 

RllLATORIO APRESF.:\T \UO PELO 
SEU PRESIDENTE DR . F.DESIO 

SILVA ,\ · ASSE~1BL,,;A GERAL 
rtEALIZADA EM ?7 DE FEVEllElftO 

OE 193~ 
Considerando que deixou por uma 

má. interpretação, de ser incluído na 
Jci orçnment..1.ria para o conente exer-
cJclo. decreto n.º 14 de 20 de dezembro "Ilmos. Sr~ Cu11-;oc1~~ 
de 1931, o imposto de estatística muni- Danclo cumprhnrn.to oo (llll' Oh,· 
cfpa1; põrm. no arligo 28, :rt1.'·l "l", o: llO!<. :,; 

Considerando que tod~ o:; munici- c.:~tntutos. tenho n 1.rit1~fnç:10 <.1(' up1r
pios lncluiram cm .seus orçamentos o '-l nt.u .\ Asst•mblét· G,'1"8 1 o rl'lntor 10 

lllttd!do impo!>to e se acham cobrando; d'l mo, 1m,.nt0 finat!ccüo ~OLi:)l do (; 
Considerando que tal imposl.o é uma xercirio e!r 1937 _ , 

e~tatística de produção e não cobrado li _Poc. forco:1 de d. iS.'PO:-ilç;.'.º ele. lC'1 f.r.
JJor mercadoria em transito; c'Pral QU" rege 05 coop:?-\ :.'1.·. n·a~. os f'' -

t: tu toe:. ctc•:,ta soc1crlJ.de tor:i.nt 1:1odi,, · 
DECRETA : cnrlos cm ~cs&5.o ele Assemblern Gc1~·l. 

por Isso que, contn:irian<lo o tc'.':l.O }P-
Art I." - Fico cm execuç•lo u cu- 1 ~nl. n área clf" influrnc!n ti" 110:,~n co 

~}~~~i, ~~iJ~1~~t·ir:Ju;:~ª~6Ll1~~U1~i~~= J ~~~1\~i~~~ 1
~~} ~~n~;~~~~11tr~~!:~~: 1 t~u~:~ 

pJo. con!>tante do titulo nbalxo: 1 e-la tem sua séele e fóro Jurídico. _ma.; 
j l~tenclfi e " nt:C? aç.J.o ::>o:,. :11nn!up!c.,, 
, ondt' não hnviB coopcrnl.1vas corn u TITULO - extra. 
mesma finalidade 

l - Alcool em qualquer emba- As;im, tivemos de exclu~r d.o nosw 
Jagem, por litro S005 <i.uadro sori.Jl todo~ os a:~~oc:i..rdns cJ.0 

2 - Ag~ardcnlc, por cada on- n•iclllNios rn: o.llros il1111ÜCiJ!iOs, r~:;-

3 - ~â~~t~ cngairafodo, por 
2
s

5
oo 1 ~~-~~ii~~o-~;.~~~~i~i~~cl~uâ~;

1
~111~ª~\~·~5~

0
~ 

mcrn carga ou costal _ U.600 1 artigo 57_ Ca.p. VII. elo~ estatuto~. da 
1 

- ~~~~~l'p~~ ~~fJ~~~~l' s(~ª
1Jô 1 ~~~f; s~o~'í{i~\~~.: ~~ Jl~~~r;~~~:r:1~s l~(:~c\~~1:: 

quilos_ ~020 J i·,ecli\ o:; til ulos nonURalivo~~. 
5 - Algodao: Como expressivo índice do sc11:so r!c 

aJ cm pluma, por fardo de . oi-dcm e, crg~nização que a Diretor~ 
qualquer peso . ~500 vem imprimmdo aos ~C'H5 Ltabalho:... 

lJ) (~m caroço. por s~co ate tenho o praz.cl' de regi..sLrar .1 i·eno,~~-
75 quilos ~200 cao ela proposta de vencia íl. Goop('ra ?..!-

G - Anlnrn.is 'la ele u1r1c1 uzin::i romplrt.íl <.IP b~neh-
01 cu,·alar, muDr r v::ic11m, ciamente, por parle ria importante fii:-

por cada um 2~000 ma Pinto Al\l(>s & Cia e.lo Rr<·1ic. 
b) ~uiuo e risinino, idem 1$000 Trm ser\"iclo ele inlcrmeLli:'l.rio nê::i'l1' 

7 - Aves: negocio, o seu esforçado represcnl.an 
rn perú por unidade . . $100 t.e e nosso prestimo!-,O amigo e co1lS0c10, 
bl galinha, pato guHlc, a. Manuel Felicano 

etc. por carga 1$000 Cc-nv:;_unHlo e!:i:;a propost::i n.g.or~,. 
t: - Bebidas 1~ão te11lrn :1 mesm3 amplituae de vl'-

a> cognac e vermuth, rui- tra. pois, anteriormente, a firm~ c1,1 
:-.as de 12 litros . 1'$000 qurstfio se compromctêra a ,·C'ndf>r y 

u, vinhos nlcoolocos. Cfll- maquinaria e, a.inda mnis, a con:'>tru11 
xns até 24 garrafas S500 o proprio r.,rL:,+io dcstim,clo á l'Ún~ ht• 

ci Idem cm declmos, por 21eficiador~, d<.is n0.:)1iOS prodn1os. µni.1 
cada um $500 pag·amenlo eit'ntro de um pr:vo. Q1IL 

dl idem cm qu1 nlo.s, l1 1ós mesmos clitari1mos, tcnrlo mnr>-
idem 1~000 dado nté aqui o engenheiro meconh.:o. 

cJ \'lnhos não alcoolicos. /elr. LcLpoldo, o qua' thér~ d.rio:-; cn-
cm qualquer cmbaln- te ndilm:·ntcs \,;.011\ a cliretorfa. ~.imla li8·· 
gem, por 60 garrafas ou ~.im n reiteração da proposta. por ;xn-
!rflção $300 \ te:: cta referida firnm, é bem um h1-

fl - Bata tos · . 1 dice do que valemos e elo que podC? · 
~; ~~1;. c:~~mc. mfcrior a S200 \ 1emo~ \'a ler au1~, . r,uturo n~uito pr,l-

carga $100 x;~~o ~~~~~~Mt~t~d~~~~c0~~~;~? 11

~ic'~\r:~r!-
10 - Caroço de a lgodão, por ec ela ilist-alação cic uma u;,~ina moder-

volume ou saco ate 60 no., qU!" viria eliminar ,·onl1N·iclo-:; e1:-
quilos ~100 traves á ('X))~nsão da lrivoura éllgr,-

1 J - Couros : c1r1cira, á economia e á riqueza ela n:-
u > \'crdc ou ~algo do, de gião 

gado vacum $200 Ac1~cliriamo~. J.s:-.iln. l 111~1b c1,~prr/-
lJ1 idem. idem. de miunçns SlOO sa, a. uma das imperativvs finnliu·,-. 

]'..) - Cerlnis. por volume nlé 60 dcs da no!'sD Cooµt'rn1.iva. q1ia\ ~ du 
quilos $200 1 c•cfcnclcr ::i proclução, bt·m·f1d;1ncio-.1 

13 - Côcos da praia . e colocarn.lo-n cilrf'\an,entf' no:; me,·-
a) ci.escuscados. por cento $300 tado::. con&1mUdores. ele fórma a lib~l · 
bl com casca. idem ,100 tá-ln elas l'<'S:Jdns comis...,õcs elos int('; 

~J gi~~~~. ~~~: ~::::: =~~~ ~1;~~~ários, que lhe nb:;on•em os lu 

JV - Cnl('ndos, por volume até /\. r:,..pa11s..lO ,{<.,~ n ,~.,os •ll'L ·1c11.':· " :.:i 

15 quilos ~500 das nc~sas 1>0ssibilidn<.ir:, fil1iH1('Cir' 1 •_, 

17 - Caramelos ou l;ombons. por t:incln nã<J são. porém, dr molde a 
volume até 60 quilos $050 J;f'IT:litir-r:r1s n!!&mnir obngarõcs cl,... 

ia - Colchões. por unidade S100 t<,I inmitu 
W - Cal: 

ele prouuç~1o algocic dr-'!. ,ilnf\ 1 a.s:.0i111 
t,vultaria logo outro p1•ohlênrn de <llft
<il "'0111<'ÜO nn monwnt.J: ., QUf":;lfio d' 
pc:ssonl tecnkruncuLc idonro, a qtt<ln 
pocJ<'~:se sn í'Omcli<io o {'llC'aJ']o tl('t-.,:1 
1,0\'0. n'.oclalidltdc do . .; negocio~ comer-

MINHA SEl\'110It,\ : JI\ EXPERIMENTOU NOS VOSSOS CRF.MES, 
C1\NJ!QUINIJAS, BOLOS. MINGAUS E DEM,\!S IGUAfüAS. O UC
LICIOSO CREME llE MILHO? POTS EXPERIMENTE ! 

E' um produto do - MOINHO DA LUZ - e basta ! ! 

f~~~~1'f,:; ~~~~~l\::t;;;1~tot,ra,~·:.:
1d~~;!,1f~~~~c~ QUILO 1 $600 Eml);li.>gcm ongmnl e· Ulllea , ½ Quilo S800 

ronlrat11:1i, cusumidns rom a firrr~i 
11roponrntc 

Ao~ r;eus 1, u~•is 1!1rL:tcirP.s. f.,1H .. -111'·:-. 
1.ínipo par.1 éssC' nO\ó t~ pPnodo enl'nr-
r.o. pela!.. ümrõrs que .iá f'Xt:!rc·c,m rlcn 
tro dn Coc-prratlv:i C' aindri por 0111.ro:; 
l !'IC3l'l.(rJS. clcr<'rrrntr;-. de C:'\aw:t,ivos a-

VENUE-SE NA l ,\Hl;J(" \ l~ll'EILL\1, MACIEL PINll\sl!W 270 -
l•'UNE - 1427 E NAS BuAS MF.ltCJ::/\1\11\S 

Agente Geral: - R, DE LIMA SANTOS 
HAR/\0 DA PASS.-\UEM U 

11vlcbc1r·s pri1:ndas 
Por fon_-:i dr con,Ntção do :,;i· Bf':1- !'---------------------------· 

tn CIP Figur·H·f'clo pnra prcfci_to clê,.tr 
m1t11tcir io, o nos:,;o ilu<;Lt·c ·~ opcro"i•J '·<' e p;. I rL:it,1(.1\ govérno. no sentü!o (1

" nfericlr, exc>rcicio, fcram cir~ti11a,:!a~J ~·o 
1 onrnC'ln. ,pir ncupa\'ri,' com uni rn ~.J clcse!wolvcr o r&pírito a,'isocla.tivo e ,:r Fundo de Rcserv::i C Espec:iai. rs 
fl wo (lr, nrclnn f' 11r~}fnlzaçõo, o rnr- ClC'ar, .1n Pro1n1ba. uni'\ mcntalic.J:,.1,, 2:97!1C.910. e ao Co11sodo Cm11)f'rn.f11'0 

1
w cll' c,frrtor-c:onwrciol, l<"vr !Ir. coi.1 de c·copi,1·n.çãn entre o ~ové--110 i-• e,.., clr Proc.uçfto Alg:oclGeirD. rs 15M~l7U 
n maior pe~nr nos:-;o. renunrrnr c&"ie cn1e lro.b::ilham a ~erra r2evrmos t'(,~ Assim, 1Js juros liistribui,Jos nns "!S
(·h~rnclo pn:;to no Con.,.,êlhc de AclrnJ- ,, êxito e os suc·essos obtido~ na pr{·- rnchdos . .se clen1.m a mais cJe lQ<'l'º, 
r,istr~çfio. tlca de ,H('•n::i ..:cop{'r:itivi,'·1 r:o exercido fin~ncoro dr 1917. o <1t11 • 

Nõo JJl't•:·ü,rJ cnaltctrr o~ sr:-viç.;:s PDralel~mente lhe clevcm,...s, ta•· - l'l'Ol'""l"ntl· um alto ínclirc- de n.:t.rih11i~ 
cine lhP devr a Ccoperntivn Rell?Va. lrm. a l:wg~ J11usf:i·J dcs prot"~"'oc: d~· ção do capil~l reftlizado. 
~ntr,.tanto. rli.ZC'r Qtll' tuclo o oue S"' lr.vour? mecanica e ci•1 têcnlr::i rur:i;, Mfrece tambem espcci~I :·cgL;to 1 

ton feito. cléWt' n sua f11ndncão ,tó 1.C'~..,c longo e profundo lrabalho de P- propósta. que nos acaba de 5er fcit'l 
ll0.ir, :itr~vé.s rir vi.sds~iluc'cs t::iü; q•Jc·, ducriçãc- q1:e ::;. •·xcin. c·mprer·ndNt r ·- 1·,eJn Internadonal Mnchinc;-_v Co -
oulro q11nlq1H r. :;C'm as virmdrs clf' r.-- ~olnlamrntc tor·; o alio e hmnuni\'l- J:ara vrnd::t á Cooperativa da instuJc
~i.-,tcnci;l ~uc lhc f ,tT;;m ('I e:,,.p1rilo 1·io nropo!-illo dr subtnir o .. ;cu Estro ç~o moden,a rtc uma uzin.-, cir· bt 1wfi
l"rl~ <1L:;animnclo se drvr ::io :;r BPn~ do a p~no::;a.; eúntingçnci--lS cconômi- c!::imento de n.lg:oc•5o. C'flllSL1nl1• d·· 
lo ek Piguciréclo. cns. deconrptrs do nosso aUJl"m<::nl{lc!.i c•uqs <2l máquinas de 80 serrns '! 1rn,is 

1i. r.tl)J(H'i'entP C' natul'al prc:oc111Juc:5o .:c· 1~ime nH'Lnrol(,gko a~ máG.uinas complenwnlarrs. mr!u-
dc !"onv,nl:11' J rlq11c2a eh· .'lua 11"'11'ti, A procluc:ão ag-l'ícola. mcrc:é dês bive uma prensa de baixn dc·n~1dnd'· 
indo, num plnno in! cg:rnl r\c clesclobr:J ~cn~o da. nos~a re.1liclade histórirn, tt do pelo pre~o aproximado e e 12 oro 
;nento ,~.1s flli\'idadcs c·conômtrar.; re- 11cm srnclo técuicamtn~c eonduti. ·1 dolare~ cif Cabedêlo 
p.ionais, dé-.clc a dcfêsa d::t la\'otun ni- por s exoi~ .. com um rítmo cr0

~- Foi intermediário cl~ssa pr~1póslr o 
godoel1-r1. J'C'la n,sisll.ncia tfr1lira e fi- ccnl.f:' rtc rifras que snrprcen,lem rtC''., en~enheiro rriecanlco Leo A. Pontu~l. 
n'lnceirn. ritr rir; bPncficiumc:1t,o, 1n- proprio~ E:;t.nctos cconôm'ra111ente seu rcp.re~cntantf> no 1:orte elo Brnsh. 
(11 onL~.tH'fiD e C'olo<·ric:âo clo-s s"lls pr.,. bem organizados Não dlsc-utimos. 1~0 m~mc,1t-0, B!-i 
dutos .iil',,tnmrnLe no:,; mC'rraàos t/J'•- N.'10 ~e 1he pódc nc:rnr es"ia se:zura concli('ôes propóst:.as, pelac:. razões :" 
·,1tmltlcwri-; ,,:. ,rt im;tq_nte nr<'ocuproc~~o. ,. sábi{'!_ · 01\Pntnção de sem:c, polit:::o conhecicl?s e atrás expast:i.:;;. O Dr 
,iiúo. Jhc ,:i.lli'll a inconL!"ti!f' n11L<,ri<.ln- nn.. constru,;õc econôm1c?. elo nOi'-) Leo A. Po.1ttrnl. que disrotTeu têcníca
clf> qUf' Sf' impoz e ~oza cnlrl' o:, sr1;:; E·;tado B::ist:, lt€:1t.ar prira os pru- mente, e .:-om muit:... se~ur~1v•a, ,;;ól.ire 
C'x-p,1iT' ci~ c1frt01·fa. urcsf;~S ela nossa lavoura I.Jásica _ - as \':irias faces por que se deveria en

Afasladn. cmhorr,, elo posto QU" ll1c ~lgodao - ,q11c \·C'm receb'::':IdJ o mav>r tarar não só a _ql1estão _ela_ uzina m~~ 
confi'l'.<'t.(''-, 0 .!-1'. Bento d~ Figuri!'f.ol1 'J desvelo cu,tur.il .de s. e"Xcia. e a ~11,: a p1opria s~lucao eco1wm1ca do pre
_11~o prrdc11 0 conluio com a dor1r- 1 ós c·~~tpmcs <1qu1 pHttcularm~.ntC; \'1'1 mente problema. se rc-<..en-ou ~ facul
c'aclc ele- Prnci11çáo Algodocir:i na .;oh_t- t:ulados. pelos 1mprn1.Uvn:s l,a no~sa c.~de de .. oportuna.mente. ren~.var p 
(_?i.o elo:-; s,'tt'- mais grn·res a.,.:,unlos e,.-, j1•-;tituição. por?. que nmgnem Pie :.,ua pr~})O&tz. com cet~Jhcs Jll,1_1s_ po~1-
1,1r1cm ~ori.il " ".'conônúca. ("Q'\ti'n1n•:- i'Ó~sa. e ml'it.o menos nós. que lhe de- tlvos ~obrP. o preço e as eonci1cors clr~ 
cio_,! ~·cr e,11· •. ·iclo c·oi11 .- 1111.1i-J1.· oca1

:J-

1

,-,mos o.elcm.c.nto moro·\·c motn1i~l ·10 l~of{.·amcato. ª_ lo_n~o.pJ"lZO. eh. r.clcr!,1,,,_ 
mc-nto pc-Jos :-cit!-i ·<lirii;r-ntp · f,Xilo social àa. Cooper:\Liva, neq:nr a 11..zma. . 

Suhf;ti1 ui:i-r) 110 exercício ctê:<;:-;f· crir- homenagem desta jusLtr~. Exprimu~clo os meus n~clhoi,•s fl!;''" 
i;o, dC' nr(,rrlo c·om n (IUf' aisJ)ÕC O ::t''- - dc~1m~n~os ~elas atençocs rom (Jl11 
ligo 31 cio!- P,'-lritll\'Js vigrntrs. n oc.;r A S0r1Pclau• Cooper· liVi rl•· P1~oeh,· 1 !UI j1stmgmc,o. po:· pnrtc Uns m"'Y' 
Antonio Bor~r<; ela Cc,;;tt'l. nm'."'O <lirr,-

1 
< [o Algodoeira vrm prestanc:o a la- 1fu~trf"s p~r~s, d~ ~1retori.: do Con~e

!(·r-gf'l'<'l1t.€' ?or ('.:.t.:ir_ n findar-:::~ t' l'_?urn lvcnl do. >l~gcdã:·_ r~len~1~c ru~ lho _j_e Aamwntraçt•o: t.·O 10n~.º .pel"l,J· 
[·estão ria clirrtodn não lhr det, v ;,..Jio de orUem fmancc1n::. Assim. u. do .1á de mmha gesta(.!. q11e º!"'' d~ 1·r 
Com,êlho~ cic Aclnm;i;;t.r1rão ,,1,bst1Lutu ,...,npr()sLirJ10S feitos. cm número de 172, tc..r~m~r. com a rC'no,açLJ.o. _._ ... -vi •lo 
:,r·llmulun(o ,J ~r. \nt31i1c, Bon;es ·ia !,óhr2 rromi.s~;ori3l!::., _aoi· seus assoe!;~ ert1rn 16 _dos estr.1ut,o!> _rm v1u>r. i:.-
Cost:i :"'S l'P,'')~<.tiva:-; uncõP•. cins. ntmmram a c-tfro dC; J'S prcsento-\0S "s mc.u_s \".''-_t".'m 1111l.os a(· 

A !-itt<• :::itu:-!l·ii.o SP ltm ,·rirrtr.tC'li?.;Flo rJ:760~000_. . ..· . . _ alto rt}?reç~ e consmern~r:o . 1 por ww, perfPit:1 e csrruµulosJ inlr- Tal 1ncl1ce 1: :xpr"s:::vo. se s~ l1vu EdeslCI. S1ha .- ,rirt't01 -,m·,• .. 1u,·1:itc. 
r,;ração nos n,(•todo::, cl-1 aclm\nistrn<'f,o c,m_ ronla qu~ 1111c1~1.:11os. n.~1J1 a. ~.- , Compma G1 f'lllOC, 10 i:.,e ft' e1 elt .J 

roop0i·ulivhtri l 1).:;rns opC'l'açoc.s p .. 1tc com os 1ecu:· ele 1938 
Expn:~<.;tin tlc· :ilto ,·nlnr nwrnl, ;1 :-va .·os orimwos_ clf.S prunC'1_ra.~ cp.101;'., 

~llflf'XiV<•l .. e_ 11~trall'-..IC::C'!)f,:, ddê.~u (Jú'i 11~,:,r~~s :,~b~cnt 1.s p~i.: n. '0rm;,.1_r:10 d_v_ J -=------
rnt"l'f's~rs ,nc·L.1."' 1hr t(•ff ·,~11<10 n~ i1i-.·. e .11JJ 1\ SO\ wl. e J)"t1l.~ r:om o. 1er1i1 -

1illcaclos o 1lt'llSOs ,1,. Cr.nsªlhc de !\ti· 'º' ~rovrnic1'l<:' do cl<pósito fcilo p,•, "A PREVIDENTE" 
winistmríio I Gov~:l~l' rln E:.t;,,J_n. e ~111do r\o·, c:~t-

No ilil11lrn ·ck :~r c·orrl:;it· n inf'on- :,if',<;l.1tPn~ CrJJit~aI lof cem :, Ca\:o,. 1 Autori,:udo p(')n dil'rtori;-1 da "A 
Ulll<'!lll' rPdt.•cào do nr(.i:;o 11 rlof; f'St:.1- Conl.r'll ck Créollo Agricola Lo Pai;·- PREVIDENTE", convido loclo1 osso
tutOb \·11~rai,r.;, pois 11:ic se l'Olll\Jl'Cl',l- 1

1b:1.,.. e. fl ~urto p~·azo. c_om. 0 . ~rinc:0 cios._ cm atrn.zo, quer os resiclentcs 
U•ria .. -;l"nf;.o i>or 1m1 l.ip:-.o rie I:r>viv•o e,~ ..... omr"rcio, florescente 1~sti~u,ç?o _"C· 11(':-;tn capital cu fóra dela. a re:.:-ulari
cit<. prov::i.:; tiror:,1á11c;1 q,i:1nUo !ni cl::i clf'~hto local, que .hOJ)r., as 1~·hsn:-. tt - zurcm seus d<.>bilos para com ri refc
impr"s~~o Jos J'f'[,-·~.._lo:; e~l:11•:.!o~. qi•· 1 .h;ocs, !le>lo c,.mccit,J •lc probii.;id~ fw,i- ricJu sccirdncie. pagnndo os ohllos a
< bnl::lnÇO gerfl) ÍÓS~C' org;1 nit.JcJO. \)'1; C:?n::tl ~fl\C lhe redoura O n?n,C e pr/ tnv:ac.Jos nté 31 cl0stc mê-.s, iHtluslvc 
c,prc~<,;;1 lilliJ111sirão c~btll:ilh. nnt11.! '..'.pan;,~io d_ns .sans op.c!·nroes. banr-t- o~ dC' númNos 717 e 718, sob 11cmi. de 
!'iJOr:.i posterior á rlato d:, r0nvoc:H:J'l : ia ::-, :11rn1 mgente trt1,1.ml110 e,(' cola- rlimi1wção 
do ~.,.scmOJélfl gr,ral p~rD 011vir n lC!- l·oraç:io ~om. ns nossa.) .ª

1
~ivirl:1cic~ Paço t.nmbcm cientf' que. todo e 

;~~~/~~ .. s~m~t~\u~1
~

1
1
1
~~ :e:~/~~a~1i;~t~:· a ~r~~.\~i~ l~o~~1~~~f~ll~-~c~!ti~~1~,b~- Qllalqucr sotio que ven!J:t a fn!C'cer e 1 

a1: por saco 
b I por barril 

~o:;o 
$100 
S020 

f/ i La bons. por clu?.ifi 
ll, lenha. por metro cu1J1-

I1iinistr3dorc~. 110 ,lilltito u~ s.itur tiil l:Jl!(·o. cio compcte~1Lc conLa-:lor, sr :;;1~dc~~tJ~'\ c~11~~\~~ ~o~np~~~~i;,º<~~~~~~~~~ 
S500 l1nomnlia, proponho a Jnoclifir:açáo elo Jo:1.0 .~C'ucles dn _Silva .Dc~'~,m~:s-l~·~ mr clet.cnninam os Estatut.os 

cit::iclo artigo que deverá licnr assun rtLc r~t,1 cl .. lta. a ,nodclr1 oq;,.tmzaç:Hi Jo-o P .. ·, 4 l , 1 1 J!l38 20 - Corangueijos.-por corda 
2.1 - Ccramica . 

a1 t'ljolos de alvenaria, por 

-co - " - \300 definitivat~1e~te redi"ido· . t·?n~a~ilistica. qu<' 1,onr,1 ~ 1105'!1'8 !:'!~,· n \. l \~'iO~~- 1 e<' nm~~ o e ri o· . ·., •-

mllheirn ~050 

32 - Macachciras . 
a 1 por carg., 
í' • por carga 

'400 
MOO 

··Em 31_ de dc~mbro de cudJ niatiza.~·ão das nossas contas. o e~Lti- to.uo. 
º _ l1luicac. !1'1erce dessa rogoro~a s1s~(·· 1 __ at aC' • nt 111 'º .ii 0~a, . sec1c 

'.' ,1110. ··:;ra or-~Dnl7;~c1_0 _'> balanço elo (' marclrn do~ n~gocios sociais ofc- _ 
b1 telha, por milheiro SlOO b• por volume i11lrnor ;'l 

carga 
;:wrol .~o Jtl\? l' pa.,,!-nv ela .-e,~ 1"f'cc1u l' el1cerram cow.1bsolut<.1 exnt;- 1 ·--- - ----- -e, tijolos de ladrilho, pol 

milheiro $100 33 - Mamona, µor volume nté GO 
quilos 

$200 ··cli,cJac,C', a !1tn df' ~.,_'l vent!-, Ll;io. cunchl.:'Ões nu:1to exprC''"-.;ivi.:;;. . 
··eo,,o ''<" há pe.r,i,,s º" cobras Rcss~it.o, cio balouço cio cxe,cicio ,·., COOP, DE CREDITO E VEN• 

dt louça de barro, por CHI'-, 
go ~800 34 - Milho verde 

MOO 1 _ . IV37. or• Pneerrado e pei,dente ric IDAS DE FUMO DE BANA Na rrtfo('<.lO_ 1l_lqUJ;1Jl1~ cJe l'.1co.m,r~i · CXfllHC', discussãc ~ apro,aç&,'J \'f')'.,:-'':'l!s, • 

.

~200 1 ente " cil,to .Jx·a· ,_l" pn.ia a , 011lece,,o um oti\o c'c rs. 273.2ó9SCOO, rcpresen- NEIRAS 22 - Dôccs. 
aJ de qualquer quahdede. 

por volume até 75 qui-
ti • por CA rgn 
b I por \'Olun1c mtc1101 J 

u.10fdcm. de mais de 75 ~
050 35 -

cargo 
Olcos: 
a I dt' peii..c, por litro 

~lOO i~n./~~l~(1~rtt'~n;
1
3º~·sl~•t~~ i~e ~'1fl~~~ j tBdo pelas rubrkas seguintes: 

sf'mblclla Gcr"l sr reunirá no m~~ .. t fcoop~r:Jtl\ist~~ lf:j:6.J•)-;f;1l!l fl. .. CO.'ri\OC,\(_',\.f)) 
~005 ~·'r,·en·lro d<' rrd2. uno, po1·D_ 1c,tu,·::_ c-.dxn G7:U35~GOQ 

quilos 
23 - Esteiras · 

ai de cang:::dhn. por um-

~100 1 cio l'"lt.101·10 im1w.1 cio 1·xcrc·kio a.iw'' :i/.1.ov<'i.s ,. Utcn!:>.i\io~ l ;260sílP i Fic11111 r·onvicl:1clo:-. os .srs. ~01·J11· (!;1 
rior e l1o_re:,pC'rhvo l_>~rc~7 rJ_o.cc 11 - fanprc.'-Limos por L~trn, 2U:JJOS0CJO Coop,,rativri ele Cnldir.o e Vrndas dC' 

dnde SJOO 

b1 de momona. cóco, caro
ço de algodüo e outros. 
litro 

16 - Peixe~, fre!::.CO.':i. !i,(·co~ ou 
:,~]presados, por ~,rrobt1 

~U:30 ~elho F1·,t1l.. 1•:.;.:iinr rJi.:,i:!1' .... ,ao r .PII~ ,, - Fumo pa)·o comparC'cC'rem á sr:,.sfto dl' 
l.·C'n(~ do IJ&h:n~o. L:1r O Cnpital Social é ele rs. , . 1 l\SsC'mbJ('ia grr:Jl C'XlJ'ROl'dinnri:, qur .se b • outrn qualquer. idem ~050 '.';100 Tel'HL1~0,), µ..i1ac1,n.~lncnte qur 011 • 215::)30!ô;COO, cujn lntcgrallz~çâo <' fci- rC'rilizarã no dü1 21 d(•st<' mC's •i..s l:J 

~100 ví!' B_ lc•itttl_'fl dr 1'.lll _doernncnto qttr ta em prf'~taçõci-; trimcslrnes. D11rnl'- hor:1.5 rm a .,f'ciC' da mrs,n:, r, 00pc-r:1II :.!4 - F.:irlnha, por volume a t,c f.iO 
quilos 

:t!') - Fumo ou lrihnco 
u J por volume :d,~ 70 

q11ilo~ 
l.P idem. dr mu h dC' 70 

MOO !~ = i!~~ºOs ~or cru:,ri 
a I por fnrdo 

-s:,oo ~fl t•nr,~~ ~"!;;~1La d,, hn\ 

m10 .!or,, Jmda_ orgvlll7aclo tr o exr_•rcicif'I recetn-C'ncrrrado. :'\ !1, · vn. ne!--tn cielacl<> clr Brmnt1Pin1.s Nrs.,:n 
M20 A.J,n..'-. ti·;i.tun~w·.,", ~,,. urn 1·n·r 11 "" t;.raliznrflO foi num tolnl de l:}·'" cJu:- srssáo senio cl<•itos os nu'111lims cio 
10::>0 l_udn,C')1_11·~n~c t111?g1<111<'-0, l.ll _concç .. 'O Qttolas pnrtrs sub~e1·it.~., Cons,•Jho rlc Aclministr:Ll'ÜO. q11P lc•r1n 

st: pnrtf 1,1 .1:-li'( r ,tin_ ~1 for!ullu{adP l ~ J.,,1i~ura no pns.o.;ivo o rubric'a "SUU- ri<' trnninar o mn.nclnto cio C:onsrll10 

quilos l "000 u I po nolume nte 60 kilo5 
ln idem. de GO a 120 quilos 
ci idrm, ele mais dC' 120 

~020 1.tml prcrnt.::i no, m ti:;c~ !'10 e "\ll 1"C· VEN(;fiO ?ARA DESP~SAS DE lNb- q11<' rcnunr1ou 
S300 ~1\.Jrnt•·... T/\l >\CAO'" c.om um saldo d<' r.s. Ilannneira..<.;. 7 ck maio d\' J!na :!b - F'ri.ifio verdr 

r1 1 po l*cn rg:n 
ln pm11. i..ohrnw u1fl'J'HJ1 ;,1 

l\111:J C~ll'ga 
27 - Fruto.~ : 

01 por crirg.:i 
bl por volume 111J'cnor [l 

uma carga 
Gomt1. de monclio~a ou ou 
trri riu~lidade por \'Olume 
air 60 quilos 

2& - Gerimun:; 
e,, por canw 
lH por volun1e inlrnor u 

unrn cnrga 
3ú - Inhom.cs. 

31" 

a) por cargv 
b> por volume i11fe1·io1 H 

uma carga 
Madeira: 
o I caibro:;, por umdade 
b I dormentes, idem 
e I estacas. idem 
d1 ripas, por cento 
e) traves ou llnlrn por 

tnetro 
/ > prnncbos ,. pr:, ti('mõ"<; 

nm· 11111'1:lrir• 

,200 
'\tr;,cienrlo n TI" e• Govêrr~ ~l.'.") F.-..- 1.000~(100. E~sn qu::intfa. tlt'!>ti1rn.w::.. , SnC"rino C'orrC'i<l dr i\1.-,w, ... , -

MOO. trielo m,,ncán ffl7,l:r 11,11 clr1>1>s1io í'l_'L ~j~Ul'J de subvenção. pelo Estado. p'l- Prcsiclf'ntc do Consl•lllo F'C'.it;d, l'lll quilo~ 

~100 íO ~!n~g::\11into 
1 

e r m·.,tn 800!JC.:li:ltlV<1: re~~ol\•,-n .J ~;1- rri inc;t,'l.laç5o dn Ccoperfltiva, núo V·- exercício de Pre.&idcnlc 
,JflO c·t<:>n:, p,1::.sur ao <:h"IP elo pede., cxr· \'C' :1indn. & aplic.i.ção espccihc&.c!.a rm 

~2011 
ln por df'cimu 'SlOO tlltlvo e ,;cgulntr tclc~t:iin:i, cm 'il"ILc\ id. 

,1"' 17 e!~ novt'mbro úl1.imo· Pelo brdLrnço, cujo~ dctall % m.-. c1 por cai;(n rté 24 gnn,1-

SlOíl 11 
fas 

Vcrcturn por voluuw ou 
cento 

\020 ,.mpre~s;vot estou roc.1liznncio PH<• 
·• .l\µro,1111~- .clo~ ... c· di,t.:• bal;,11~ ,,~"lhor npcci;,c,-..i.o vossa, os nos O'i 

'cn :'lllW1l Sf'lcJrt~aclr Cu::ipN, 1- v:1lõrP~. C'm n;prn" r.;lavflr, :is.si 1:t 
'vn d" Pro.:1uç~,o Al•:oc.Jori;:J, c;istrlb11;dos, cm 31 ele clczcmbrtr !l,1-
nnulo _1~ra:J1 c'C'rlai11os "· F':,:c I elo 

42 

'):Wn 

Volumt's, por nichl u111 rlt> 
mercn:dorifts 011 'H'nPrc,s 
não cspcclfie~ dos. a t(' GO 
quilos 

~100 _1\rl. 2.t. - Re,·ogllm-~" rts dispo t 
çoes cm contrário. 

MOO Prefeitura Municip,11 de Sana Ri'.a, 
1 º de fevelro de 1938 

'.S;200 Dr. Flai,.to Mnrója Fillio, prefeito 
Bernardino Gomes da Silveira •;c-

\02() cretário ' · 
C.:200 ~oi publicado nn Srcrela!·ía. da Pre-

~;gg / ;1~t~~·: {_0 ªá~~~~ie:-~~r~u~~r 1~g8~ostume 
Pr~fcitura Municipal de SantR Rita 

SlOO 1,u de fevereiro de 103R 
B~n1r,rrlino nomr da S1'1:rnt1 "<'

·sou r•1 ~tj.i-111 

::~~~:lJ~~;~~ f.::~~l~i:~~P/~~11~il~~t / Htrncr rio Povu . . 31.UUCJSCJOU 
"'Tcmo.:i ~,llisiação "'XJ •·c::;~.ir n Iln11cc cio Ccrnê,·cio :.!! ;~1Jo~·'lo•1 
·v. ~xc 1a. nw-;;;o l'C".'Ol'l.•:chnrn- Em cofrt: .. . 15:SJJ.,6'.lO 

··ro ilcctditio ~poio thrn:,ccJro<.;·u A ronto ele "Emprestimo!> por (.t-
'"go,·êrno n esta Socieci,,<lc. Cor trns·· acu.savJ. urn salc\o de r~ 
"rliois i-~Ucl{'!~õ~ ' ~J:550~000 

T:., l d!"libcmtáo paknt.rla ;1 ri;;oru -
~D urg:miz1ção d.:1 nuvel hutituk0;,L· 
GUC se ni'io anecc>i., ele uma deves.<.:r
:'as MWb ~ ontc1s 

Cc.be-,:i10..; aqUi rciter,,r ,10 ex.mo. dr 
Argcmh'o de Fi~ueil'êclo, cm nome (lq 
foc:ieclndc Coop(;ri'.",l,Ü'EI e'" ?rot!urâo 
Al~;odoeini, oc; og:radecimer,tos por c~·~c 
~}liio AQ.; ~· l:i1l)U)Or.t eh •.r:1.-. f i·a,·VJ4 ' 

O Capitill ôoC'ial realhmdo. até ::i
eincb dat:.1 venceu. na contonnlclRt1,
clc ,1ue determina o ~ único do artlg!J 
C r.10s estatuto~. jw·os ele 6º 0 ,1 a c;1-

benrlo-Jhr ~ind:i. além ci:J.qur.:h1 taxa, 
por .\e mlO te:· vcrif1c:n.dc, a hlpott,:,;e cln 
artigo 41. ietr;'l D. dos mesmo::. E.st:1-
lt1to mai: ·Ll5u u na jislribuição dc,5 
1lll'O' 11 Wul0 cic bonl1ict1ção 

T)q· 'llf')t)t~ l~uk} ,, 11fó»rif1c·ulm, 110 

AO COMERCIO 
Co11H11lleo aos mcu.s amit:o:,; ,. frf'-

~ut:.-.cs e ao comért"io c:m gcrnl que 
\lendl. no sr J. F. Nobre, livre e 
de.se,mbnrnçnclo de qualqurr onus, o 
meu ebtabc.•lecin:ento comcrcinl deno
minado "CASA YOLANDA ". inclu
sive a secção de vidrOf.. quadrof.. mol
duras e artigo::; rC'ligioso!>. ficando .i;ob 
a minha responsabilidade todo o 
PASSIVO do referido estabelecimen
to. Quem f.e Julgar µrejudicaclo com a 
µn·~ent.e vencia. quelra apresentar fl 
.sua rontestacão dentro do prnzo do 
três dias. a contnr da daia dest.n pu
blicação. 

João Pessóa, 17 ck maio de 19::iü 
Elisio Gonc:alvc, da Sih·a 
De acôrdo - J F Nobre . 
1 A.':i flnnfls e,!,;t{ic dcvldnme11ll' re

('(1l1tl~ldas• 
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