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ANO XLVI JOÃO P ESSOA - Sábado, 21 de maio de 19~8 NUMERO 112 

"OS PERTURBADORES DA ORDEM, OS QUE TENTAM PELA VIOUNCIA CRIMINOSA DO ASSASSINIO E DO MASSACRE, SUBVERTER O RE• 
GIME E IMPLANTAR A DESORDEM SÃO, INDISOUTIVELMENTE, os INIMIGOS DECLARADOS DO utnOITO, PORQUE o SÃO DA fATRIA QUE o 
EXERCITO QUER MAIOR E MAlS FORTE",···(Do impressionante discurso do 1>residente Getúlio Vargas pronunciado, ante-ontem, na Vila Militar) 

SOLIU/\RlllDADf' EMBARCA, HOJE, NO RIO, COM DESTINO 
A JOÃO PESSôA, O DR. SAl VIANO LEITE 

A NOSSA MISTICA, O NOSSO 
PARTIDO E O NOSSO CHEFE 

Q 
UANDO os •nimitJO" da 
Pátria, valendo-se por 
u1v; tnçfan,'.es do ,_-adio, 
e!(pa1haram atrave8 o ------ agora ao Rio deseja encan1i-
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1 
Na palestra oue s. s. teve eihar iriíere:,,~es de alta impbr-

a+uapisa.Ld 00 uavpua 1JQ!TJJDd ºd G 'lº landa para o Estado. Estive em 
ria República i;le significativo COffi O preSI ente etU IO visita de desµedidas. com o pre-

.\, ho111enage11,;; prestnd:ls pelo f11nclo de-,sa ,ituaçào prh·ilegin- tel.eh~ª":;,~~e1l~O em que nos Vargas, s. exc: ressaltou a ~idente Getúlio Vargas e apro-

t:'~'.;~"a,'.\';_,\::~e~i.'.',e',\~~ \';j~ 11
~
1
/;''. ria que de~fru lamo, ;,;';g~:a_:a,;!tª~::,:;

0
ª_~;.ª~~~: lealdade e a inquebrantavel : e~t·~:c 

0
:,"~~~~i,':,a';,"P;;~ª~:"::~ 

litar da Capital Fedrral, n(;Slt' ~,-1 manife...,ta~·,io que- o Exér- j;~::r :izl'ia~:i::~~ef~iv;~~~ solidariedade do interventor tervenior Art.{emiro de Figueirê-

mmnenlo em rrue " N:.~iio rep11- eilo. fez ao Chefe Naciona l, de - povo, forcas PoraWa. Aqzrarda- AnrnmirC' de Fj~_ueirêdo ~Zi ~~/:'cJ~~f~~:~ee eo i(~~~f:"~~~~= 
di.i unani1ue1nrnte o 111011stru- vemos resc;aJtar O que disse O mos ordens qualquer emergén-
º'º golp(' ele múo inlegralist:1 cb gene1·al Eurico Dulra a s. exr., cin.- ca.i Arge1,Llrode F'igu.ei- ----- onal 1·~:-.~altou duranlt! a pale~-
lnadrug:icl:i cll' 11 de mnio, de- ~lO Jhe reafirmar o reeonhel'i-· 

1 
rê~'itoi~fi~~~

1
~~tirc:{;:µ~:~~~U. on- RIO. 20 (A. UNI.\0) - Em- lra" 

inon-.;lr:irn fl:tgr:lniemenlt• qur 111enlo da, forças de le r r,1 pelo tem., em entret'i.sta a um ves- lrnrtará amanhã a lJordo do -------------
'" "º'"" forr:i, :1n<1:1Cla,, pe':i ,eu grande desn',o em alender pertino. 0 sr caµi,iio clirfe de "Cli1,er" ,, dr. Salviano Leite, A OBRA ADMINISTRATIVA 
\'OI. auloriz>1d:; do•, ,ru, l'liefe,, :i tudo o que diz respeito :to per- Policia. d1'endo mm deslin() a .João Pessôa DO GOVÊRNO ARGEMIRO 
quizrr:un fazer um:i reafirm:t- feito aparelhamento da 1101.;s,1 rle- ,,,,--1:,ra"sFop,,euomcaupºa~'c~:.~. ina"ªct'e v.,::; Ouvido ~ôhre a sua "'ia·!~m. "-· 
,;ão ~f'ren~ e forte> de que ...,c a- fêsa mi lilar. comun1ear com()~ novérnos es- ~. declarou: ._Sig-o a chamado DE FIGUEIRÊDQ 
fh:lm plen:unenle inlegr:ul:1s nos E' na rli"riplina fer r ea dos e\.t'r- taduais, afim de .!.aber o q11e do inten··enfor Ar~emiro de 'Fi-1 U l l d d R 
prin<'ipio, l-:1,i lan', elo E,l:tdo cito, hem equipado, e in,lruid," por lá. havia. A vrimezra ,es- :,.uefrêdo qu< nã" µodendo vir m e egrama O r. e-
"º"" ,. 1111.1nc10 pe1:1 1eg,11i,Lidl' ;1:'\.';,~~id1~a~:1c','.'i.;\~'.):~;, t~:;;~.~!:'. 1 g~,1~~~'~;';ir;:~•i:~:.~ ~;:zfJ: Concum, 1tata varias ca- nato Viatna pªºd sr.

1 
lnter-

conil'a lodos OS (Jllt' dl'srj:llll ,._ ' 1 arama para lri teve a Virti.,àe de r VfD OY e era 
Sllh\'l'rll'r a ordem", ('()lll(l ,e está e11qu:1drodo nessa diretiva ilesmoralizar ()S boatos qne por dt:deitai da !Escela Polifé• 
expriiniu l''l stn lin"u·igrm fundamental, inteiramente de- 1 Zé corriam''. ,,.n·i.,~a da na·l!a br~~a;~egri:S~!la~:~! c::~i~~-1 Te1~u! 
1 l ''1' ·1 , l ::-, , " dicado ;101.; seus mi,tére1.., impc- Como se ve. tim nenhu~n pon- " D ~ h' Renato Via11• r::11H':t t ;._• ~o oac o o lr:J\'o gen<·- . . to do país as mentiras e amea- compan ia. o ctr. _ .. 
1 ai Eurico 1) 11 tr~1, ao ·snudar o netn1vel portnrAo as ,so~·t1dn~ c

1
1os cas integralistas rausa,a,n re- Conforme telegrama env,·ado "º ln- trapnsn;itiu do Rectifete. a

1
'e partida pa

1
rn 

(.IH'fP Nacional, masorquC'iros e lr:ins1 ug:1s e os <'"ios. ou quebrantaram. a con- .. o nra, o segum e egrama ao n-
Pel:1 hck:1 rio ministro da Guer-1 mais ,agn.Hlo..., cle\'eres l'Í\ icos. fiança no governo /Ort" e va- terventor Federal pelo ministro Gus- len:eri"tor Argemiro de Figueirêdo: 
'fl .

1 
l fe I , 11 ,.. triótico do presidente Getúlio tavo C3panema. acha-se aberta. na Recife. 20 - Interve:1lor Argemiro 

t·a 1:il.nu o r:1s1 ('Jll :,rmas eon- ··~>lllO º~. que < ~;' .~· 1:d·nm o ,:- Vargas. Secretaria da Escola Politécnica à:i de Figueirêdo - João Pessóa - No 
lr:1 os m:lquin:idore.s cl:i desor- ,t,ondo pulsrh \C'l'<le de 11 fie A Paraíba, através O decisivo Baia, a inscrição para o concurso cfo momento da minha part.ida do Recife 
dPm, ondr qtll'r que l;le" este- i\Iaio. / telegrama de seu interventor. 1 varias cadeiras daquêle estabeleci- com destm.o o. B.elé.m. desejo reit~-

1 

1 d b ·l · t menta de ensmo supe1101 1 ai a v exc1a as expressões da m1-
j:.1n1, nu es(Juerd:1 ou n:1 direil;1, A . 

1 
J ~ 

1 
t Feu aos t ra.s1 ei;,os ~~a ~ia~nt- Na secção competente desta folha nha g1ande admiracão pelo seu fe-

con1 :1 \·0J1i<.':l d~ mnndo :tnirna- f gi::I( ('Cenc O ~l~(lll" ns ex raor-

1 

dl;aRi:r e'?a. f o , o o", esramos publicando o te5pectivo ed1- j cunclo Govêrno agradecendo a gen~-
t.1~ pl·lo .. ouco e pelas in-.lruções e lll:ll'la\ prova~ e e apre~·o que -------------· I tal, para o qual chamamos a atenção 

I 
iosa acolhida dispensada ao meu 

pallid:i<.. da, agencias interna- <Conclue na 7· pg.) dos mteressados Teatro ~ Saudações atenciosas -

;·,'.;'.~/i~,d~!''';~i;i;,"~1,~e .i/di'~'.:(;/;~: jTODQ Q BRASIL PRESTIGÍA O-CHE- 1 ;en~~~~

1

ÇÃO DA ESCOLÂ 

l'e1er~~:~r ~:~:n~·:~,~(';:~~~7t'·n FE NACIONAL ROMPENDO os MEAN RURAL MODÊLO 
p:ul1r ela v1ge11rw do J.._,~l:Hlo No- j . ' • ,. · -
Yo, num mov imento ele roes:lo Co:1gratulando-se coo-~ ,º dr. La~-

polítie!l e1n l~llS('cl ela '-ill:l unida- ,DROS DA INF AMIA VERDE vtiRi~Ro!A~!rfEtf~o~iA VA- ~~t~~~,1~eoneg:~do.s~~~e\~~~~\'~ad:~~: 
dr, vem reagrndo a toda~ as ten- · 1 ereto do interventor' Argem1ro de F1-
l:1tivns dos que pretendem, a ________ ' RIO, 20 cA. N.1 - Com a prisão gue1rêdo, que creou a Escola Rul'al 
1,,do custo. impôr ú Nni;;ão as J A I • d t , 1• - • dº 't O do sr. Mansueto Berrnudi, diretor dr. Modêlo. o sr. !saias cavakanti tran~-
fórmul:i. c·lJ"l 'leris!'r· do re- ROVa el e Segurança era ap ICaÇaO lmf la a - Casa da Moeda e memb!·o da "Cama: mltiu o seguinte telegrama áquêle ti-

. ·' .' '< · 
1 

"' ' • • 1 p 1 · G b I d f Ih ra dos 40" e a nomeacao do sr Jose tular da Agricultura. 
!à(tnles de !orça· tXame per!Cla no 8 aCIO Uafta ara rtVe OU Um e a I Serôa da Móta para substitui-lo, foi Itabaiana. 19 - Tenho a satisfação 

O Eslado ~oto tem a '-ollil mo- • 'd't d lt • t Iº f t f d determmado que se fizesse um"balan- de congratular-me com v. excia. por 
ral po li lica fundada nos a licer- ,ne I o o assa .C! ,n e_gra IS a, c,ns a an o-se o ÇO nos valores daquéle estabeleci- motivo elo decreto 11 o 1042. do sr. In-

m '(''. nossa . formação hi,lóri- atentado pessoal contra a vida do presidente Ge• ~nes~\,":dte~t~~ ~~si*~~iirgª"ªs/ss~.~.~ :.~
1
;'t\~i~1~·~~r~ltÍJ~··:fuda"c:oE~~º;~o~~; 

~". _1 ode-se d~zer, mesmo, . que tu·1·,o Vargas - Fo~ram ouvidos ontem os D'enerais Virg11lo de Carvalho. dependerá.º desenvolVlmento do ensi-
ele e um movnnenlo tr:.1d1r1on::i- , , , ·~ no pmnario agncola. umco capaz de 
li~tn 3\':111çado, que, sob O im- Pantaleão Pessôa Bertoldo Klinger e Castro Ju- A ADAPTAÇÃO DA ILHA FERNAN- mod.i!icar a mentalidade do agricultor 
perio elas rire11n~l::111cias do mun- • ' DO DE NORONHA e:~~~A~· ~~~~!~~i~e~ºa e:~~~:~/

1~11~:= 
,lo :ttunl, \''1Í fazendo ('Olll que O n,or - A repulsa popular ao credo verde RIO. 20 •A N l - Dentro de ai- ca dos campos, reclamada pelos inte-

~l::~~i/7 1~7\~~~~1::~rc;t:~:t ~~1:,(::Hl~~.1~~~ A NOVA LEI DE SEGURANÇA TE- t:~~ a maior repercussão nesta capi- guns dias o ministro da Justiça porá ~ets:~~ia;::issat~aeç~º:!om~ ~~aí:tag~: 

juizos nrgaliYista, qur impor- RA' APLICAÇÃO IMEDIATA Todos os jornais aproveitaram para rconclue na 2 _:i. pg.) valcanh. 
len] em guernt"i de ra(a~. lan- RIO. 20 lA UNIAOl - Os vesper- "manchette" a segtúnte frase: ··Pre-

ç,1ndo-nos em con f]i l<)s :1hsl1 relo., ~~rº:ad~~tr~~::~!ª;~r~~J;· ire~::::;,; ~i~d~~e e/1~r:;;1:i~~ t~u~~!~~o ufne
1f1nf;; 

rnni oul ros povos· do Tribunal de Segurança Nacional. sequer, na execução do programa de 
N:io reconhecer ou tenl:lr s uh- a propósito da execucão da nova Lei reconstrução moral e material do 

COMEÇO OE UMA EPOCA 
verter a no,·a eonrcpç,lo eslalul. dP n:~l~~~~nç~ ~:s~~~a~~gador Barros !~~f~~a1i~~~o q~t~s ic,':;';IB~~: ~e e!~~~~ 
hoje apoiada pel.-1 ~aC'ionalida- Barrêto que a mesma terá aplicação t.ura do Estado Novo··. 

Prof AGA;\H"•ION ,11\G\LHAllS 
Interventor Federal em Pernambuco 

<IP, \Ô -.;e pôde admitir corno imediata. Como sempre. ns edições que trou- o ruiui~tro Francisco de Campo-.;, fa-
ohr:1 ele rlisso lu çiio, no inlu ilo xeram o discurso do Chefe Nacional, lando no dia 10 elo conf"nle, na. hora 
de, ro nç;riente CHI inrono;;C'ienle- OS PALA'CIOS DO CAT'8TE E GUA- fõram na maioria, esgotad.a.s. do Brasil. dis,e QUe o E-.;bclo So,10 não 
1nenle, entregar O Brnsil :,os seu, NABARA TERÃO NOVA GUARDA UM DETALHE INEDITO DO AS- era Ulll ensaio ou uma t\.'\.J)t't'ienC'ia, 

1 vêrno de sen!-'O e adaptação, ou res-
1 l•alarC'mO.<,:. na inquietação e na dcsol'
dem, na anarquia da,;; revolucões, co
mo na Franc;-a. até que as forcas en
contl"cm a.utomá.tica•n€'nt.e o ._eu njvel. t raidores C inimigos. RIO, 20 (A, N.) _ O general AI- SALTO AO PALA'CIO GUANA- mas O começo d'? urria ~Pº"ª· 

Nós queremos ser o (JUC' so- mério de Moura, comandante da l.ª BARA ueanle do ronflilo de tendencia~. Em fim de ~h.t.êrna, não ha outro c:t-
n1os. ~~ida cleler:'I a que os hnl- Região Militar, determinou que a 
si leiros, guiado..., por Gelt'l lio partir de hoje, as guardas dos Palá
Y::i. r g:1,. ronsigam. finalmente, cios Guanabara e do Catête passarão 
forjar u m:1 Na('Üo forle e de d e- tr~~~J!it~! i~~a\~7:rl~~mpanhia da l.'l 
tisiv::i influência no Mundo. \ 

'.'1:1 rep:irlitão d:is riquez:i, 1111- A REPERCUSSAO DO DISCURSO 
lur:iis, " P ro\'iclt'ncia nos deu DO PRESIDENTE GETúLIO VAR -
111n irnenso rennrio mara\' ilho~o. GAS 
propício a l"('Compensnr farln-
1nenle todos o, esfor~·os de u m 
povo. q u e realm e n te saih:1 traha
lh ar e in lerpre lnr o senliclo prn-

RIO, 20 1 A. N.) - O discurso pro
nunciado pelo presidente Getúlio 
Vargas, ontem. por ocasião da visi 
ta que s. excia. fez á Vila Militar, 

DO CAP.M FElINTO MllER AO INTER
VENTOR ARGEMIRO DE FIGUEIRÊD0 

Em agradecimento ás comunicações 
do interventor Argemiro de Figueirê
do, lmedlatamente após a irrução do 
criminoso movimento integralista, na 
matlrugadn de onze do corrente, de so
lklnriedacte no poder constltuicto. o ca
pitão Fellnto Mller. Chefe cte Policia. 
tio Distrito Feder:1.J. transmitiu n s 
t>xcla a spgutntc despacho telegrá
tlco: 

"Rio. 19 - Interventor Argerniro de 

Figueirêdo - Palacio da Redenção-

João Pessõa - Paraíba - Agradeco. 

mui penho1·ado. n gentileza da sua co

mu'1icação e patriótica. solidariedadl•

NeRta e:1p1tal tudo está calmo. Sauda

ções. - l•'Plin t.o M ilet·, Cheie ,le P·'.l
lich~ ", 

FIO, 20 fA N \ - Ainda hofe de
verá ser remetido ao delegado Torna
ght. o -resultado do exame pericial 
realizado pelo gabinête de pesquizas 
cientificas no Palácio de Guanabara, 
o aual é uma peça importante oara o 
esclarecimento completo do assalto 
integralista do dia 11 

Sabe-se que a pericia revelou um 
detalhe inédito de vida e sensação. 

Verificou-se um ataque isolado á 
pes!-Õa do p1:esidente Getúlio Vargas. 
pois a bala Q.ue penetrou no seu gabi
nête e quasi o atingiu, foi disparada 
do alto de uma mangueira situada em 
frente do seu apartamento. 

O autor do A.tentado. antes de se ge
neralizar o ataque. subiu á. arvore fa
zendo o disparo. 

que !:ie refletiam em noo;,so meio, con
turb:rndo º" e:-.pirllos. o ~olpe dr 10 
de novembro foi uma decb,âf". '\'rm 
extremismo da direita., uem da es-
querda. Nem liberalismo. qlH> ff'ria. p~
las fra n quías dt-mocràtif 1.s, um reiimr 
~em defê~1. um 1·rgime •lt> po1·ta:a aber· 
t as a todas ideologia". 

A decisão h<'róica íoi a Carla ('on-.;-

titucional. que adotamos, ff)t'ta lccPndo 
o poder central para resi-.;tir ao f<; 

fort:o de fragmc ntaeão l' d<' a•,arquir. 
d o!. ,·a lôr eo;; nacionais. 

Em to1Ja<.; 3'> cri~~:,; da hi: t(>rla, ,!'

nações procuram os regimes de aLttori~ 
da.de e disciplina, qut> ª"'"cgurtm P 

r ea,justam en t.o, d en tro Ja "r:tem, da"' 
modificações rcon ômi"'as ,. Sfciais. 

c om essa revelação, a paHcia vai 
ouvir novamente os ataca~tes do Pa
lácio, detidos, a fim de identificar o 
autor do atentado. '1-. velhas est r ut uras têm qut' cêder 

sob a a<. ão de- íatôrf'~ nó,·cs. Ou c·e· 
OUVIDOS OS GENERAIS PA.NTA- dern. ou serão demolida~ 1>ela vlolen .. 

LEÃO PESSôA, BERTOLDO KLIN- <'ia dos impu l,;:os desorden'.\dos. Es<,e 
GER E CASTRO JUNIOR fenomeno ob~ena-,e, em todas a, ci-

RIO. 20 , A. N.) - Os delegados 
que dirigem o inquérito sobre o as
salto integralista, ouviram hoje os 
generais Pantaleão Pessõa. Bertoldo 
Klinger e castro Junior 

Fôram ouvtdo!; mais quano mem
bros dA. .. Camara d05 40". 

~ilb:irões. quando os si .. têma, já nã.o 
C' OmJ)orl:l.m a~ 1 ran~formacões. qur ~ 

nova. ordem d f" 'coi-.as ""i OP<'r:u1-lo. 
O fi m do secu lo XVIII r uma pro• 

va. d t- que, ou '-:e procr~!-ia. a t>voJ u 
çã.o, romo na ln t·laterra. Jlor um g·o .. 

minho ~enão o das atitudes corajosa.Ili, 
o da definição de poder «" <lf' autorida
de. E' encerrar um ciclo da históritt, 
P começar outro. 

Foi o que fiLernos, no Brasil. indo ao 
Pneontro do pt'n!:(ameu~ tfa própria 
Narão, fatigada r in<li.fercnte ao pr<'J-
tiefo das vPlha e:; in~titui<"Õf"s. 

A prova de que o Estado Novo é o 
c-nmc<'o de uma época. está no fra
ra!::so do g·o1pe de mão integralic,t:\,,_To .. 
das a.s forc;-a:s do cxêr<'ito, sem exet:-
ção, aJloü1ra.m o govêrno. -.;('ndo os rt>
behle:,, apesar da têcni<'a terrorista, 
'\encidos em 4 hm'à!i. 

Nào só o Exén~ito. O pô1•0 hrasile i~ 
r o, em todas a e; atitude-. e mnlift>sb
çÕe'-, condenou. revolta do, a insensa
tez do'- assaltos integ-rali~ta,;;. 

Foi uma audacia que 1üi.o trve ndt>
sóe... nem fro, se-não d<' protesto, em 
todo o país. 

E' que o E~tado Nõ,·o. pelos St-U:, 

~o.stu lados e pela sua autoridade. in 1:,
pirn <'Onfiam;a à Na.<'áo. E in:-.pira con 
f i:ança, por{JU~ i- o :seu úni l'o pocler. 
Poder qm• orip11ta, poder qut> rOOl'df'-

(Conclúe nl\ a•. pg J 



' 2 A UNIÃO - S6hado, 21 de maio de rn38 

TODO O BRASIL PRESTIGíA-0-CHEFE NACIONAL ROMPENDO 
<Conclusão da 1.• pagJ 

em concorrencln para const.rução o 
projeto de adaptação da ilha Fernan
do de Noronha 

OS MEANDROS DA INF AMIA VERDE A policia espe1·a obter com o ch'!
polmento de Gradim, a melhor orl
F?"ntação neces~{u1a á cnpt.ut·R do chr~ 
[e da finada ação integralista bra
sileira. 

o projéto prevê um espaço para 
instalação de 600 sentenciados. 

no sentido de observar. rigorosamen- 1 ;-- -----------, 
te, os elementos integralista. evitando 
qualquer ação ou mesmo manifestação. 
comunicando a esta secretaria toda e 
qualquer anormalidade e agtndo com O EMBAIXADOR MAC:tDO SOARES 

FALA SOBRE OS ACONTECIMEN
TOS DO DIA 11 

toda energia" . 

s. PAULO. 20 (A. N.) _ O embai- PR:ESO O DIRETOR DE '"ANAUl1:" 
xador Macêdo Soares. chegado a esta 
cidade, procedente do Rio, concedeu 
longa entrevista aos jornais, deta
lhando e elogiando as medidas toma-
das pelo Govêrno Federal. , 

Referindo-se ao assalto do Palácio 

RIO, 20 IA UNIAO) - A pol!cia 
efetuou. hoJe, á tarde, a prisão de 
mais um perigoso elemento de pro
paganda do integraltsmo, diretor da 
revista "Anauê". 

Guanabara. o ex-ministro da Justiça RAUL LEITE ESTA' ENFERMÓ 

"ALI BABÁ E OS 40 
LADROES" 

Como o µovo demons
trou a sua reµulsa p~la 

infamia verde 

ram efetuadas. nesta co.pital. n:s prlsõt.'fo; 
de vários elementos integralh;t.:is aue se 
supõe LC'rem ligação com os extremistas 
présos. no Rio de ,J nneil'o, t"m conse
quéncia do levante do dfa 11. 

Entre élei8 acha-se o sr Luiz ele Oli
veira. ex-vcrec.dor. 

A TRAMA TINHA ARTICULAÇÕES 
EM ESPIRITO .SANTO 

OS úLTIMOS PUNHAIS 

R10. 20 /A UNIAOI - Na residéucl~ 
do lntegrallsta R.afaél de Oliveira o po
licia apreendeu um3 garrafa de r,ó,
vora. e 4 daquêles sinistros punhais 
com que se'ríam trucidados todos o:, 
bru.sileiros dignos. 

DESTRUINDO OS SIMBOLOS DO 
VITORIA. 20 CA UNJAOI - Segun- EXTREMISMO Vf;RDE 

do informri. a Secretarfa de Segurança, 

!vi~~~~~~ i:s~~te c~~
1
t~lef1~:~~faf~~':i~ RI9. 20 'A UNIA0_1 - 20 bah~cirns 

disse: "O presidente da República e 
a sua fam111a a.travessaram, na noite 
de 11 do corrente, horas de grandes 
5ofl'imentos físicos e morais, mas, 
conservaram sempre uma notavel se

RIO. 20 !A UNIAO) - O sr. Raul 
Leite foi transferido para o Hospi
tal Militar. achando-se doente 

RIO. 20 1A UNIAOI - SI 
por ventura 0.lguem duvidasse 
da reprovac:ão do carioc:1.. aos 
atos de selvageria praticados pP
los camisas vêrdes, na sangren
ta madrugada de 11 do corren
te, apresentariamos como ar~
mento decisivo o fato presencia
do, ontem, á tarde, por cente
nas de pessõas na Galeria Cru
zeiro. 

chabas tinham conhecimento da. tnten- 1 do s11zma e numcro:os cartazes <.le 
tona irrompida no Rio. propaganda integr~hsta, nlé~n df:. . r<'-

1 Mas, as autoridades agiram em tem- trat.os do sr. Plin10 ~algac o. foiam 
j po. reprimindo quaisquer mnnifPstações queunados, hoj~. no patco ela Pollda 

tendentes a provocar desordens. Central. / 

l"e111dade. 
A propósito, af1rma-se que o seu 

mal é o temor pelo JuJgamentc, 
O presidente Getúlio Vargas já as

sinou varias decretos-leis nos quais UM PADRE E UM CAPITAO DA 
transparece a vontade firme de de[en- POL1CIA, PRESOS NO ESTADO 
der a segurança do Estado, mas, que DO RIO 
não revelam nenhum prúrido d.e vin-
gança". RIO, 20 (A UNIAO) - A Secção 

o embaíxador Macêdo Soares ter- de Ordem Politica do Estado do Rio 
minou a sua entrevista dizendo "Por prosseguindo no trabalho de expurgl, 1 

tudo isso poderemos esperar que den- dos camtsas-vêrdes que infestavam a
tro em breve, sem sairmos da ordem quêle pedaço do território nacional, a
jw·idica, serão punidos os responsa- caba de prender, entre outros elemen
vels pela intentona fraca~ada e o tos, o vigário de Barra do Pirai. pa
país fique livre de tão desagradavel dre Ped~o D'Andréa e o capitão da 
pesadêlo''. 1 Força Publica, Josê Sena e Silva. O 

primeiro já foi recolhido á Casa da 
REDUZIDA A PRONTIOAO DA3 Detenção e o segundo, que foi pre

FORÇAS DA l. ª n.EGIAO MILI- so . em Cabo Frio, deve chegar ainda 
TAR hoJe. 

RIO, li IA N l - O ministro da !REFORÇADO O POLICIAMENTO 
Guerra conferenciou hoJe, á tarde, DA ESTAÇAO DE NILOPOLIS 
com o general Almério Moura, coman
dante da 1. ª Região Militar, resolven
do ordenar a redução da prontidão em 
qúe se achavam as tropas federais de
pois do assalto integralista do dia 11. 

Essa medida tomada para a 1 . ª 
Região Militar abrange todas as tro
pas aquarteladas no Distrito Federal 
e nos Estados do Rio e Espírito San
to. 

RIO, 20 <A UNIAOl - O agente 
da estação de Nilopolis, tendo recP
bido ameaças de ataque á mesma, por 
parte de elementos integralistas, co
municott' o fato á policia fluminense 
e esta á carioca, havendo seguido pa
ra aquela localidade várias turmas de 
investigadores da Segurança Política 

Um patrióta. colou numa das 
colunas ali existentes, um cartaz 
com os retratos elos componen
tes da "Camarn dos 40" lade
ando a flgúra execranda ele Pli
nio Salgado e dando expansão 
á repulsa natural de que esta
va. possuído, escreveu sõbre o 
cartaz o seguinte: "Ali Babá e 
os 40 ladrões". 

Momentos depois, a massa 
compacta que ali . se . juntou 
deu-nos uma perfeita 1déa do 
ódio que o putseh fez .n~scer em 
todos os peitos brasileiros. Os 
menos exaltados diziam o se
guinte: Bandidos! Traidores! 

Um cidadão. qué pelo seu as
pécto parecia ser operário, não 
se contendo, exclamou; 

- O fuzilamento é sôpa? Es
tes misera,,eis de\·eriam sel' es
quartejados! 

E, assim. por vá.rias horas. to
dos os que viram o cartaz ti
veram frâses significativas, elo 
quanto repulsiva foi a infamia 
vêrde. 

Também foi determinado o restabe
lecimento do tránsito para os oficiais 
que teem de se locomover para ou

PROSSEGUE ATIVAMENTE O IN-1 • 
QúERITO DA MARINHA 

no Estado-maior da Armada, foi de
signado ontem. pelo ministro da Ma
rinhe. o capitão de corvêta Francisco 
Barrôso Mâgno. 

tras guarmções. 

DO PRESIDENTE DO CHILE AO 
PRESIDENTE DO BRASIL 

RIO, 20 <A UNIAO> - O presiden
te da República recebeu do presiden
te do Chile, sr. Arturo Alessandri o 
seguinte telegrama: •· Santiago do 
Chile, 16 - Tenho o prazer de reite
rar a v. exc. as felicitações que en

RIO, 20 IA UNIAOJ - O ministro 
almirante Guilhem declarou ontem, á 
imprensa. que o inquérito policial-mí
litar na Marinha, instaurado para se 
apurarem as responsabilidades, pros
segue com o maior critério. estandü 
já o processo bastante adiantado, de
vendo ser remetido ao Tribunal de 
Segurança dentro do mais breve es
paço de tempo. 

carreguei de transmitir-lhe o embai- PRltSO O SR. CANABARRO PE-
xador Nieto, pela fórma com que sou- REIRA 
be mantêr a ordem pública ainda com 
risco da propria vida Aceite v. exc RIO. 20 'A UNIAO) - Prosseguindo, 
as minhas melhores saudações. - em suas diligências, a policia etetuou, 
Arturo Alessandri". hoje, a prisão do sr. Canabarro Pe-

ELOGIADOS OS REFORMADOS DO 

1 

reira, elemento de destaque na A. I. B. 

CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS MAIS VIGARIOS DETIDOS 

RIO. 20 1 A UNIAO> - O ministro RIO, 20 1 A UNIAOI - Os vigários 
da Marinha encarregou o comandan- de Nite~o.i e ~a_rrêtos fôram detidos 
te do Corpo de Fuzileiros Navais de pela pohc1a poht1ca. _ . . . 
elogiar todos os oficiais, sub-oficiais e Com ..E;SSas duas prlsoes J~ seis pa
praças reformadas, asiladas e alguns dres estao sob a açao da pohc1a, como 
ci(){'ntes, antigos elementos daquele impl~cados no •·putsch" integralista 
corpo, por se têrem apresentado vo- do dia 11. 
Juntariamente, na manhã, de 11 do 
corren1e, prontos a prestar qualquer HOMENAGEADA A DRA ALZIRA 
~en·iço em de[êsa do poder constitui- VARGAS 
do 

BANANAS , E BALAS 

RIO, 20 IA UNIAOJ - Apresentou
se, hoje, em uma quitanda desta ca
pital. com o fim de comprar 1$000 de 
ba:rianas. um indivíduo suspeito, tra
zendo um pacote debaixo do braço. 

Despachado. saiu precipitadamente. 
deixando o embrulho sóbre o balcão. 
O quitandeiro, ao notar o esquecimen
to r? l do seu freguês. procurou-o pela 
""jzinhança, não o encontrando. 

Resolveu, então, abrir o embrulho 
deixado e verificou que o mesmo con
Unha 168 balas de fuzil, envoltas em 
um lenço "Avante", o que foi ime
cliatamente entregue á policia. 

VIGIANDO OS CAMISAS Vf:RDES 

BAtA, 20 cA. N.1 - O sr .. Urbano 
Pedral Sampaio, Secretário da Segu
rança Pública , enviou o seguinte te
legrrtt1'Hl circular a todos os delegados 
regiona.is: 

·' Deveis exercer contacto com to
elas as delegacias sob vosso controle, 

RIO. 20 fA UNlAOl - No salão 
amaré1o do Palacio Guanabara, reali
zou-se. hoje. a homenagem que os ba
chareis de 1937 prestaram ã. srtt\. Al
ztra Vargas. ~ua ilustre colega de tur-
ma , 

Em nome dos manifestantes, fala
ram dois bacharels, tendo a dra. Al
zira Vargas respondido. em brilhante 
improviso. 

COMPLETA CALMA NA RIO GRAN
DE DO SUL 

RIO. 20 <A UNIA01 - O presiden
te da Republica recebeu do interventor 
federal no Rio Grande do Sul o tele
grama abaixo· 

''Porto Aleg,·e. 16 -- Tenho a honra 
de comunicar a v excia. que reassumi 
a interventoria do Rio Grande do Sul. 
O Estado encontra-se em completa 
calma e tranquilidade: Atenciosas sau
dações. -- O. Cordeiro de Fui:\s, in
terventor federe]··. 

DESIGNADO PARA SERVIR NO ES
TADO MAIOR DA ARMADA 

RIO, 20 < A UNIAO 1 - Para servir 

A INTENTONA FOI NITIDAMENTE IN
TEGRALISTA, DECLARA O MINIS-
TRO DA MARINHA cte presos entre o pessoal do Marinha, 

1 

o almirante Guilhem respondeu nega· 
tivamente: 

- A intentona [oi nitidamente inte~ 
RIO. 20 • A UNIAOI - A reportager.1 .gra.lista. O numero de marinheiros que 

visltou. ontem. o almirante Gu1lhem. tomaram parte néla é bem pequeno em 
luÇto apfü; o seu regresso do Ministério relação ao elemento civil compromf>

MAIS 27 lNTEGRALISTAS. PRJlSOS 
PELA SEGURANÇA SOCIAL 

RIO 20 < A UNIAOl - A Secção ~e 
Segurança Social. sob a 01 ientação do 
chefe. sr. Serafim Braga. efetuou. on
tem. as seguintes prisões de integralis
tas, implicados no movimento da ma
drugada do dia 11 e q11e depois de in
terrogados fóram recolhidos á Sala de 
Detidos: 

Mário Brasil da Silva, Miguel Bacha. 
Paulino Gonçalves Moreira Leite, 
Edgar Ma.v, Gcrson Deiró Borges. José 
Herberto Outra Nicacio, FranciS'\"J An
tunes, Robespierre Rodrigues dos San
tos. Leonardo da Silva Nunes. Cidué 
dos Santos GaJIICiàso. Durval Furtado 
de Castro, Telhcsforo Eugenia de Bu
lhões Valadares. Antonio Paulo Alves 
de Bufüões Valadares, Sebastião Coê
lho de Morais Barbosa. l\'1anuel Joa
quim Barbosa. Humberto Távora ~e 
Holanda. Cantidio PRis LPme. Mano 
Brasil da Silva. Fileno Antonio dos 
Santos, Jorge Peixoto. Orlnndo Co~ta. 
Antonio Antunes de Alencar Me
moria, Hesiodo de Castro Alves, Re
nato Padilha, Manuel Peixinho Fi
lho Renato Chaves da Costa e AI
varo Reinaldo klves. 

O :tl:XITO DAS DILIGENCIAS PO
LICIAIS 

RIO, 20 IA UNIAOl - As diligên
cias levadas a efeito pela policia po
litica, têm sido coroadas do mais com
pleto êxito, estando prêsos quasi to
dos os chefes de PXtinta A I. B., com 
exceção do sr. Pllnio Salgado e ou
tros sectários do partido. 

Os criminosos planos arquitetados 
pelos extremistas vêrdes, cu.la exe
cução 1Rnçarín o Brasil na mRis caó
t.ica situacão. fóram completamente 
descobertos pela<:. autoridades que. 
désse modo, poderão encamin.hnr mais 
rapidamente a ccnclusão do inquérito 

PRCSO MAIS UM DOS CHEFES 
Vf:RDES 

RIO, 20 <A UNIAOI -- A:; autorida
des prenderam o sr. Mário SolRr Al
meida. secretál'io do dep~rt.amenlo de 
cultura do integralismo 

A COVARDIA DO SR. PLINIO 
SALGADO 

RJO. 20 1 A UNI AO) - A irrespon
sabilidade dos maiorais do intf>tnalisrno 
patentPia-se. dia a ~ia. pelos dep0i
mentos dos extremistas vt'rdes 

Ainda ontem á noite. quAndo pres
tava declarações á policia de Niterol 
o ;;r,. Oto Ribeiro Sobral. secretário 
do núcleo vêrde Visconde do Rio Bran
co. renf'g0t1 o vergonhoso Juramento 
que havia pre.strido ao sigma, devido á 
covardia do sr. Plinlo Salgado. de não 
querer assumir a responsabilldade que 
lhe cabe na intentona do dla 11. 

<.la Guerra. aonde fóra a fim de abra- tido. Este detalhe deve ser frisado a MAIS UM DA .. CAMARA DOS 40'º 
rar o gennal Gaspar Dutra, pelo seu 
uatfllicio. O ministro da pasta naval 
f•$,tava evidentemente satls!eito, de
mon~trando uma despreocupação que 
havia desaparPCido dêsdt 11 do cor
nnle 

Indagado lbe era elevado o numero 

fim de que não se diga que a tenta
tiva foi militar 

Nota-se que o almirante Guilhem 
está ancioso para que tudo volte á nor
malidade, a fim de prosseguir no seu 
trabalho de dotar a Marinha do apa ~ 
relhamento de que necessita. 

RIO. 20 < A UNIA O 1 - A policio de
teve o sr. Renato Rocha Miranda, 
membro da "Cama.ra dos 40" e dPs
Lacado f'."Jemento do extinto partido 

INTEGRALISTAS CEARENSES 
PR:tSOS 

FORTALEZA. 20 <A UNIAO)-Fó-

\

QUATRO MULHERES COMPROME- PRf:SO UM DIN,\MTTEIRO INTE-
TIDAS GRALISTA 

Iig!~~~.2°at ~.Ta~~~d;; ~rin;r:,i;; RIO. 20 IA UNIAOl - As au!oricta-
efetuaram a prisão da sra. Odetf> Bra- des policiais efetuaram a priijão elo sr. 
ga Furtado. alta funcionária do Banco Raimundo Pais Leme. perigoso agita-
do Brasil, assim como de três profes- dor'integralista, e que est;:iv.l rnc::ir
sõras da Escola Aurellno Leite, todas regado de dinam1tar o Tribunnl de Se
comprometidas no "putsch" integra- gurança Nacional. 
lista do dia li 

PRf;SO UM FIEL SERVIDOR DO SR. 
P. SALGADO 

RECOLHIDO A' PENITENCIARIA O 
VIGARIO JOSE' TOMAZ DE FI

GUEIRJlDO 

RIO, 20 1 A UNIAOl - Foi prêso, 1 RIO. 20 1 A U_NIAOl .- FOI preso e 
hoje o individuo Luiz Tavares, epeli~ recolltido á pemtenc1ar1a. de .N_1tero1 o 
dado por Gradim, tendo a policia apu- padre José Tomaz de F1gue1redo, vi
rado que êle levou roupas novas ao gãrio de S. Domingos. 
sr. Plinio Salgado escondido. certa- O padre José Tomaz é acusado de 
mente num dos arreclorcs da ridade. participação da trama integrnlist.a 

TELEGRAMAS ENVIADOS AO INTERVENTOR 
MIRO DE FIGUEIRE.DO 

ARGE· 

Ainda a proposito do criminoso 
movimento integralista irrompido no 
Rio de ~aneiro, o iil.erventor Argem1-
ro de F'1guPirêdo vem recebendo tele
gramas de congratulações e de soli
dariedade desta ,.capital e de todos os 
pontos do Estado. 

Conth"mamos. hoje, a publicação 
dessas mensagens enviadas ao sr. In
terventor Federal: 

Cachoeira de Cebôlas. 18 - Inter
ventor Argemiro de Figueírêdo - João 
Pessõa - Os a baixo assinados déste 
distrito, hipotécam ao Govêrno de vos
sencia firme solidariedade nésta hora 
que nos chegam noticias de intentonR. 
rebelde contra a ordem do nosso país. 
- Joaquim Francisco Ancli·ade. Honó
rio Ataide. João Ernesto, Heráclito 
Gonçalves. Austricliano Gonçalves, An
tonio Martins Mélo. Trajano Martins, 
Jõaquim Andrade. Sebastião Lacerda, 
Joaquim Florentino, Cicero Gonçalves, 
Severino Bezerra. Faustino Dantas de 
Assis, Manuel Adelino Leite, Antonio 
Brasil, Leopoldo Lacerda, João Bra
s1I. Antonio Lucinda, Rafael Francisco, 
Ercilio Coêlho, João Vital, Jos~ Ro
drigues, João Lacerda, José M<,!,rtins, 
Rivaldo Francisco. Antonio Astrio Al
buquerque, Ludovico Lacerda, Claudino 
Gonçalves, Sargtmto Ermlno Quixaba 
José Valente. José Teixeira, Alfrêdo 
Florentino, Francisco Martins, Clau-

dio Leal, Ani!:;io da Silva Valente. 
Adauto José Andrade, José Antonio, 
Manuel Florentino. Antonio Gonçal
ves, Austricliano Andrade. João Alves 
Araújo, Francisco Martins Sobreirn, 
Emerita de Andrade, telegrafista: Vi
torina Targina Andrade. José Ernesto 

Campina Grande. 16 - A .. Utúão 
de Moços Católicos·· acaba de expres
sar ao emin~nte chefe nacional con
gratulações pela vitória da legalidade 
e apressa-~e a torna-las e>:tenslvas a 
vossencia. Saudações. - Joflo Pinv:on
tel. presidente: Antonio Vieira Ro
cha. secr~tãrio · 

Alagõa Nova. 19 - Ausente desta. 
cidade só agora cumpro o dever d(' 
congratula1'".:me coa1 voss<'ncia por mo
tivo da jugulação do miseravel at.t'n
tado contra a existencia do g1,ande 
presidente Getúlio Vargas _ qu.e. com 
aprumo e bravura mesced1ve1S. vem 
dirigindo os destinos da nacionalida
de. Atenciosas saudações. - Francis
co Candido 

Jucá. 20 - Pela majestosa bravura 
do eminente presidente Getúlio Var
gas abafando a nêgra _intentona ini.e
gralista, envio na pessoa de vossenc1?. 
entusiasticos parabens, podendo dispor 
do meu incondicional apõío. ~m qual
quer emergencia. da vida _ publica '!~ 
v. excia. Cordhus saudaçoes. - Nt
colâu Loureiro. 

DEPOIMENTO DO SR. o 
RAIMUNDO PADILHA 

RIO. 20 r A UNIAO) - O sr Rai- dias depois, o sr Bebniro ValvC'rcle 
mw1do Padilha, chefe integralista de lhe telefonara chamando-o ao R10 
Pe'tropolis, depoz ontem pela madru- Por tudo isso, deduzia que a intento
gada, na terceira delegacia auxiliai na era obra do sr. Belmiro Valverdr 
de Niteroi. sendo em seguida manda- Contou. a proposito, co.mo o sr. PU
do para a Policia Especial da capital nio Salgaclo foi levado a demitir o 
fluminense, onde permaneceu atç ás mesmo sr. Valverde, certa [cita, de 
primeiras horas da manhã de hoje. secretrio das Finanças do Sigma. 
quando foi transferido, depois de lhe O depoimento do sr. Padilha oferc
ser tomado novo depoimento. para a ceu oportunidade á realizacão ele VFI
Penitenciarla local rias diligencias da polícia numinen-

es~~~la~~~ qie st út~~~ ;:~g~
1
; 0 \~~ se() chefe integralista de Petropolis 

a 15 de fevereiro deste ano, cm Pe- será ouvido mais algumas vezes. pois 
tropolis ainda terá de esclarecer sua a.Uvida-

Nesse dia fugira da cidade serrana de em Porto Novo. bem como sua::; 
para não ser preso pela policia do comunicações com o sr Plinio Sal-

~~ª1õiauen{!tr;atS~ º g;fo~urta:.~ ~~~ ga~~Clarou. por Hm, º sr. Padilhfl 
correntes da apreensão de material de que no dia 11. convencido da vitoria 
guerra e de bombas, e~etuada na a- do movimento Integralista. deixara. a 
gencia fiscal do Departamento de ca- f~:1enda em que se achava esconcti<lo 

fé, no Alto da Serra iei;~\! ~:;~i~o~~~ ~i~;~âodea O~~!rr;~= 
Andou por Paraíba do Sul. Sapu- lis, tendo sido surpreendido. porém. 

caia. Stunidouro e finalmente fixou- com a noticia. do [rac~so da. inton
em Porto Novo, Minas. Ali homtz1ou- tona e tambem com a voz de prlsi\.o 
se na fazenda do coronel Rezende 1ue recebera das auLoridadcs pollcJals 

Nas suas primeiras declarações ne- '"lc Juiz de Fóra 
gou, peremptoriamente. que houvesse 1-----------:--
coparttclpado ela masorca int.eg:ralis- FOX! FOX! FOX: - SN·â Jl""'~ 
ta de que $Ó viera a salJer no dia 11 sh'el'? Um ano de garantia! FOX. -1. 

pouco antes dE' meia-noite. quando meia que calça O pé <'Omo uma. h1va.! 

~!5s~e n~~e p~~xf~~~;~e:o~·~lf~~~n~~: FOX, a meia do rapaz rll'g-antf'! ro · 
referida Mais tarde. positivou al- é um 1n·oduto da í\talharia "IT/\L.\ ·· 
guns fato.;,; Disse, que quatro dias Yende "Casa Azul•·. 
n ntes da intentona recebera a visita 
de um portador do sr. Belmiro Val
verde, que em nome destP ia buscà-!o 
no esconderijo acima aludido para 
vir ao Rio tomar parte na masorca .. 
Esse portador passara trés horas em 
sua companhia. mas não o trouxera, 
pois ele. Padtlh'- só viria - declarou 
- se se tratasse de uma ordem do sr. 
Plinio Salgado. Estava certo, porém, 
de que o sr_ Plinio Salgado - a não 
ser que houvesse modificado sua ma
neira de pensar nos últimos três mê
ses - era contrario a qualquer sub
versão da ordem. Ele, Padilha, por 
outro lado, não acreditava em revolu
ção feita por paisano e tinha horror 
â' ~uerra. civil Disse mal,; que, do!,; 

HUNGRIA 
UM DESMENTIDO DO EX-"NEGUS" 

BUDAPEST, 20 IA UNIAOl A 
imprensa noticia a entrevista que o 
ex-"Ncgus" teria concedido aos jor
nais inglêses, afirmando que o sr 
Benit.o Mu.5solint não lhe oferecftu 
certo teniitório do seu antigo império 

Nessas declarações, afirma-se que " 
sr. Hailé Selassté já deu a conhecer c1 
sua opinião sóbre o problêma abt~:d
nio, por duas vezes em Genebra, nada 
mais tendo a acrescentar. 
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A NOVA LEI DE SEGURANÇA N~CIONAL 
INSTITUIDA A PENA 
TADO E SUB VERSAO 

DE 
DA 

MORTE PARA OS CHEFES 
ORDEM SOCIAL - CRIMES 

DE LEVANTES CONTRA A PERSONALIDADE INTERNACIONAL DO ES· 
EQUIPARADOS - AS ATIVIDADES DA IMl»llENSA E OS SINDICATOS ·

CLASSES ARMADAS •••• DISPOSIÇOES PREVENTIVAS - -------FUNCIONALISMO E 
n10, 20 IA UNIAOJ - O presiden- • mentada de um terço para os cabeças: 291 deixar ele comunlcflr á aut.orl- pela União. E~t.ados ou Munlclpio~ lva, será cancelacla a naturnlizaç-fio tâ-

tc da República assinou, ontem, o SE"- 7) - opõr-se diretamente e por fato, da.de, policial. emból'a independa de poderá tn funcionários, empregado:;; cíta ou ,·olunt'drlél. ele quem exerce:i
suinte ato. que corresponde á nova Lei á reunião ou ao livre funcio!1amento licença desta, a posse de arma neces- ou operárlos filiados. ostensiva 0;1 atividade politica nociva ao interec:..se 
dr: Segurança: dt· qualquer dos poderes pohticos da sárin á dcfé$a do domlclllo do morador clandestinanwntl', a partido. cC'ntro. • nacional 

DECRÉTO-LEI 31, de 18 de maio de União: rural, bem como a de explosivos ne- agremiação úu junta de existencia Art. 17 ° - Re-JJutam-s';" cabeça!. OIIJ 
1!J38 Pena - 4 a 6 anos de prisão; dois cessarias ao exerciclo de profissão ou proiblc!a em lei, ou que tiverem come- que tivf'rem deliber1.do excitando 0u 

Define crimes contra a personali- terços do. pena, se o crime fõr contra á exploração da proprledade. tido, ha menos de 10 ::inos. qualql1ci l~irigincto :1 prática de atos punido5 P<·h. 
dade mternacional, a estrutura e a se- poder político estadual, e metade, se Pena - apreensão da arma ou cios dos atos definidos como crime nesta lei 
t,:urança do Estado, e contra a ordem contra poder municipal; explosivos. lel, sob pena de demissão do!> diretô- Art. 18.0 - E' circunstancia agra-
social 81 - promover, organizar ou dirigir 20J omitlr alguem as providencias res ou adrninistri,dôres. resnO:iMt\'els vante. pnmonderantc, em qualqurr (os 

o PRESIDENTE DA REPúBLICA. scciedade de qualquer especie. cuja que lhe caibam parfl evltRr, ou repri- ou, se estes fórrm funcionário-. pd- crimes df:'finiclos nesta lei qnanõo nêo 
usando da atribuíçâo que lhe confere atividade se exerça no sentido de aten- inir os crimes definidos nesta lei. blicos. cte afastamento do cargo t' .~r· fór Plementar do crime. a condição de 
o art. 180 da Constituição, tar contra a segurança do Estado ou Pena - a elo crime, se tiver havido exonera~ão. nos têrmos do artig'J 9 1 estrangeiro de naturalizado ou fun

modificar. por meios não permitidos dolo; um térço da mesma. em CR.so ~ único - O disposto nêste artigo C'lonárlo civtl ou millt-ar; o atr·~
em lei. a ordem politica ou social: contrario, tomando-se, como base. pa- apliC'a-!.e ás emprêsas. instituições ou vante ou atP.nuante. confórme o c:l!:-O, 

Pena - 5 a 8 anos de prisão: a me- 1·a este computo. a de prisão por 30 casas !'.Ubvencionadas pela Un1ão. pe- a maioi- otl. menor eficiência do ré-·,1 na 
A1·t. l.º - Serão punidos na fórm.a tade, para quem se filiar a qualquer a.nos. quo.ndo se tratar de pena de los Estado:;; ou Municipios prática do rrime. 

DECRETA: 

desta lei os crimes contra a personn- dessas sociedades; e o dobro. para os morte. Art. 13.0 
- Todo aquêle que exe-r- Art. HP -- Sempre que na prát:ca 

tidade inlernacional do Estado. a or- que reconstituirem. ainda que sob cer ctividade profissional na Marinha de qualquer c~os crimes prevfatos tw'"-
dem politica, a::;s1m entendidos os pra- nome e fórma diferente, as sociedades ATIVIDADES SUBVERSIVAS NA IM- Mercante Naclonal, na pesca. nas ofi- ta lei. comet<'r o agente crime com•Jm 
ticados contra a estrutura e a segu- dissolvidas, ou que a elas outra vez se PRENSA E SINDICATOS cinas ou estaleiros de construção na- C'Ontr::1 a pessóa 01.1 ben'-. além das PP-
rança do Estado, e a ordem social, co-1 filiarem: val. dócas. armazens. ou a bordo da!- nas dos referic:os artigos. ser-U1P-:í.O 
mo tal considerada a estabelecida na 9) - com o mesmo fim fazer propa- A.rt. 4.0 - Quando os crimes defini- "'mbarcações nos portos e quP se fi- aplicadas as pen:is de crime comun,; 
Constituição e pelas leis relativamente ganda ou ter em seu poder, em sua re- dos nesta lel fôrem praticados por linr ostensiva e clandestinamente &. que honvPr pr:-,ti(''l:iO ou Hmtado 
ao~ direitos e garantias individuaJ.s e sidenc!a ou local onde deixar escondi- meio da imprensa, proceder-se-à, sem partido, centro, agremiação ~u junta Art. 20 - A .Pfha de prisã? a one 
1ua proteção civil e penal, ao regime da e depositada. qualquer quantidade prejuizo de ação penal competente, ã fle f>Xistencía prolbiàa em lei. ou co- ~e refere esta lei serâ a de pnsão ('P

juridico da propriedade, da familia ..? dr boletins, panfletos ou quaisquer ou- apn~ensão das respectivas edições. A meter qualquer dos atos deflnidos co- lular. podendo no entanto. _o min:::..tro 
do tra½alho, á organização e ao fW'l- tras publicacões; execução dessa medida competirá, no mo crime nesta lei, terâ dêsde logo, da Justiça p Negocios Interiores man-
cion-amento dos serviços públicos e de Pena - 2 a 5 anos de prisão; Distrito Fedel'al, ao Chefe de Policia sua matricula pr~fissional cassada por dar. a qua~quer tt>mpo. QU(' a mesma. 
utilidade geral, aos direnos e deveres 10) _ incitar diretamente O adio en- P nos Estados e no Territorío do Acre. despacho do ministro da Marinha .seJa cumprida e~ e-_stabele<."1men~s ~s-
das pessõas de direito público para tre as classes sociais, ou instiga-las á à autoridade policial de maior gradua- µeciaís ou em CC'lloma~ p~niílS agnrolt1s. 
com os individuas, e reciprocamente. Juta pela violencia: ção no logar, com recurso, sem efeito DISPOSIÇôES PREVENTIVAS Art. 21 ° - No intere~se da ord:"m 

l~O~r!~g~i:t; ~r~~:sá: pena de morte i1e)na~-i~stg!t;~sb~~a~~!!:1.~: a co- ~~:ri~rv:º,~t;:i~o: au~ridade admi- QU~;t·e~i~ºb;i-e~d;;~:~~ºp~erct~~l~r:ªict; ~~~~~ªPo~~J ~e~;~~1rr~1~ª dgu~O~~e; 
l - Tentar submeter o terr1Lorio da meter qualquer dos crimes a que se re- * único - Em caso de reincidencia. ensino, equiparados ou não. que nl'lo Nored~~nc•io,.s slenJ.taeri~r~nªa q~~:~~.1~fd!e1~~i 

Nação, ou parte dt'.:le, á soberania do fere o inciso quatqrne. ou publica- sc_rã o pderiódidco st~spendsoi poor prazo exclú21.m direti·res. orofessôres. hm- do -Jogar do cri~;. ou dete.rminsr a 
Estado estrangeiro; mente fazer a sua apologia: nao exce ente e quu~ze as. corre:1- cionãrios ou etdnprt~gados ,filiados.tio{'- mudanc·,, do lagar de cumpnmento da 

2 _ atentar, com auxilio ou subsidio Penn _ 3 a 10 anos de prisão: do novas reincidenc1as, a susp,msao tensiva ou clan e~ mamcn1ie. a par. e o. 

dr Estado estrangeiro ou organização 12) - instigar ou preparar a para- ~~
1
:teded~ªiê~/~~é!~r ;e~foº ~~~)i:c~; l r=~~r~· p~·~I~;~~a~ã: aºtie t!1;1~e~e c~~!= pef~t 22.º _ São ma7iança\·eis ('8 

~=d~ai~!erN~ç~i~~c;g~i~~â~t~aes~~~= ~i~!~t~ci~!n~ei;~ço;op~1!~~cii'' ou de trinta dias. tido qualquer dos atos de(lnidoi-. como crLrnes punidos nesta lei e nêles nin 
brar o territorio sujeito á sua sabera- Pena - 3 a 7 anos de prisão. A su&pensão será ordenada pelo mi- crime nesta lei ~:v~~~ 5~i~~~:!~ti\i~~~~~~~lca pr·-
mn; .13) - incitar militares a desobt>- ni~~~ ~~ ~sii_ç~e~~~g:~~~i~~~~~r~~~~~~: dad~t rfi~ºm·-0 :i.tr:~~·ê:a!>r~~sfa~~l~c~; Art. 23.º - Toclos os critnPs rtefini.G.os 

3 - tentar por meio de movimento decer á lei, ou a infringir de qualquer 1 fó f d p r · d D' t ·to F nesta lei se1âo p1ocessados e JU'~a-
armado o desmembramento do territo- fórma d disciplina, rebelar-se ou de- ~:e;:r,a~~e~!~-~~l~~ãad:ri~~r~~l.et;ivi·;; ~l~~ar1.~i: E:tad~~c~a doo Te!·~il~rio ~~ :los pelo 'I't:bnn~l <le Scguran..:c:> ~~
rio l1acional, dêsdc que para reprimi- sertar; oamflêtos. boletins ou quaisq. uer JJU- Acre. r.onforme a s11~ se_cte. dentro_ df' c1onal na forma p1escnta no decr~ o 
lo se torne necessario proceder a ope- Distribuir ou tentar distribuir entre blicações não periodicas naC'tonais ou 30 dias, a contar do mici_o cta publlce- r lei n.c> 4.28. de 16 dr _maio de_ 1938 
rações de guerra, soldados ou marinheiros quaisquer pa- estrangeiras, em qH.e se verifique a cão. os nomes, nacionalidade e re"l- Art 24 ° - Esta lei en~rar~ em" ~'1-

4 - tentar, com auxilio ou subsidio peis, impressos, manuscritos. datilogra- pratica d~ ato definido como crime clências de todos os diretõre:s, re'<iR- gor na. dat_a da_ sua publlcacaáo._ r,\O
cle Estado estrangeiro ou organização fados, mimeografados ou gravados. em nesta lei. devendo-se apreender os I tôr~s. emprega.dos e operanos. ~Pm gadas as_ d1spos1ç,les em co~1tr r1ol

0
R
1
,
8
•~ 

de cara ter internacional. a mudança que se contenha incitamento á. indis- exemplares. na fórma do artigo ante- ~omo a comumcar á. mesma auton:la- ele Janeiro. em_ 18, d~ maio ,df' :, ~ 
da ordem polifica ou social estabele- riplina: rior sem prejuizo da ação penal com- de. dentro de oito dias. qualq':1tr alte- 11_75'. da Indepe1.denc1a e 50. da Re 
cida na Constituição, Introduzir em qualquer estabeleci- petente. -ração do pes~·oal. A falte ou, ur~gula- pubhca 

5 - tentar subverter por meios vio- mento militar ou vaso de guerra, ou ~ único _ Será punicto com multa ricladr do registro ?U co1:rn~1caçao se-
lentos a ordem politica ,social, com o ni-les tentar introduzir semelhantes de 5005000 a S:OOO$OOO O dono da Hpo- rá punida com a mterd1cçao da em- aal Getúlio Yarg-as 
fim de apoderar-se do Estado para o papeis, aft:{á-los, apregoa-los ou ven- grafla que imprimir ou deixar impri- prêsa., na fórma do _artigo_4°,_se n~s 
e~tabelecimenOO da ditadura de uma de-los nas imediações de estabeleci- mir quaisquer publicações dessa na- trés dias Eegumtes a. notif1:_caçao. ~ao 
claEse social: mentas de cara ter militar, ou de lugar tureza. fór cumprido o disposto nf'~te artlg~ 

Francbco Campos 
Eurico Gasp)r Duira 
Euriciue \l'i<.tide<:. Guilt1em". 6 - in:-;;urreição armada contra os cm que os soldados se reunam, se As publicações serão apreendidas e Art. 16.º - Na fórma da lei respectt-

poderes de Estado, assim considerad~ e:\ercitem ou manobrem; destruidas. ...:.::_.:_::.::.:__~_:__:_ ___ _:_ __________ ::-:=---
amda que as armas se encontrem em Pena -- 3 a 6 anos de prisão. Ar\. 6.' _ Se qualquer dos crimes E se o l A MI s TA NOTICIARIO 
óepósitos; 141 - instigar a cometer um dos definidos na presente lei fôr praticado 

7 - praticar atos destinados a pro- crimes punidos com a pena de morte, poi• meio de radio-difusão. agéncias Po\t.a. Restante da A U~IÃO 
vocar a guerra civil, si esta sobrevem se a instigação não foi acolhida ou o de publicidades ou h·ansmissoras de 
em virtude dêles: crime não foi cometido; noticias e informações. incorrerão os 

8 - praticar devastação, saque, in- Pena - 2 a 8 anos de prisão. seus responsaveis na multa de 1 :OOOS 
cendio, depredação ou quaisquer ar,os 15) - provocar animosidade entre A 10:000$000, sem prejuizo da ação pe-
destinados a suscitar terror, com o fim classes armadas. ou contra elas, ou de- nal. aue no caso couber. 
de atentar a segurança do Estado e Ias contra as instituições civis; ~ unico _ A multa será imposta 

fundada pela Caixa Beneii
dnte da Poli.eia Militar 

do Estado 

Arha-<;e na portaria desta fõitn 
uma carta endereçada ao :=;r. Antomo 
Adolfo Gomes. nesta capital. 

Telegrama,;;, retidos 
a estrutura das instituições: Pena - 2 a 5 anos de prisão. pelo ministro da Justiça e Negocios A Caix~ Beneficen1e da Policia Mi-

9 - atentar contra a vida, a incolu- 16) incitar ou preparar atentaào rnteriores, 0 qual poderá também de- litar do Estado. por inlcit1tiva do co- Ha. na Reµartição dos ~arreios f 
midade ou a liberdade do presidente contra pessóa, ou bens, por motivos terminar a suspensão do funcionamr,n- ron<'l Delmiro df' Andrade, acaba de Telegrafes. teleg~amas retidos, parR 
da República. doutrinarios, politicos ou religiosos; to, por prazo não excedente ele 60 dias. fundar. nP~ta capital. uma Escola MiJ- Marie Cavalcanh, Gama e Melo: 8l 

* 1.0 - A pena de morte. nos casos Pena - 2 a 5 anos de prisão. se o ou o fechamento em caso de reinei- ta destinada a ministrar a educa~o Ester Vanderlei. Vidal de Negreiro: 
dos incisos 1 a 7. serâ. aplicada aos :,teptado se verificar, a pena de crime dência. aos filhos das praças daquéla prcsti- 50 
cabccas; aos demais, pena de prisão incitado. ou preparado. Art. 7.º -- Mediante informação da gióM corporacão. • 
por trinta anos: 17) - fazer propaganda de guerra; oolicia. encaminhada pelo ministro da Compreendendo o ele\arlo elc:rnc-e Em cucular enV1ada a êste Jornal. 

§ 2.º - Nos casos dos incisos 8 a q, Pena - 2 a 5 anos de prisão. Justit;,a e Negocios Interiores, ou ex- déssa útil mrdida. o mtenento1 Ar- foi-nos comumC'ada a organização r'c 
a pena de morte será aplicada aos au- 13). -. fabricar, ter sob sua guarda. oficio; serã cassado. por ato do Minls- gemiro de F'lgneirêdo empre.stou ~ seu uma firma comercial nesta praça. SI.i-

teres como aos cumphces: possuir. importar ou exportar, comprar tro cto Trabalho. Industria e Comercio. inteiro a 11ôio. tendo nomeaao: P01 a to bordlnada á razão social de A._ M 
~ 3.0 - A pena de morte será exe- ou vender, trocar, ceder ou emprestar o reconhecimento dos sindicatos e as- de ontem. a normalista diplomflda Lemos & Cia. em substituição a flm1.a 

cutada por fuzilamento em uma das por conta propria ou de outrem. trans- sociacões profissionais que houverem Luiza Gonzaga de Noronha. para exer- A. M Leinos também de nossa p:'."n.
prif:Ões do Estado designo.elo. pelo mi- portar, sem licença da autoridade com- Incorrido em qualquer artigo da pre- cer o cargo de professôra da referida ça 
nistro da Justiça e Neg·ocios Interio- petente, substancias, ou engenhos ex- sente lei, ou. por qualquer fórma. exer- escola. 
res. A menos que êste detP.rmme r) plosivos, ou armas utiliza veis como de cerem atividade subversh•a da ordem Igualmente, o dr. Matêus de Olivr~- PERDIDOS E ACHADOS 
contrário, a execução não serâ pu- guerra ou como instrumento de des- politica e social. · ra. diretor do Departamento de Ensi-
blica. truição; Art. s.º - Só o poder público t.Pm no. póz á dispo . ..Jç.ão do ,coronel Delmi- 1 Achn-se na. Inspetoria do Tr~f_ceo 

Pena - 2 a 4 anos de prisão. a prerrogat.iva de constituir mUicias ro de Andrade, o pr~d10 para O 1~m-1Público. á disposição do seu leg1timC\ 
CRIMES EQUIPARADOS 19J - incitar publicamente á prati- de ri.ualquer natureza, não sendo per- cionamento das aulas. o qual eSlá lo- dono. uma pequena maleta encontra-

ca de qualquer dos crimes definidos mltidas organizações de tipo militar calizado á rua 5. Miguel . da nM ruas de!.ta capital pel~ car-
Art. 3.0 - São ainda crimes da nos tnci~os 1, 2, 3, 5 e 7; caracterizadas por subordim\cão hie- • roceiro de chapa n.º 105. na ultima. 

mesma natureza: Pena - 1 a 3 anos de prisão. rárquica, quadros ou formações. Concurso para catedrallco quarta-feira 

rrL\~~~;:;:g~t:~;:~x!~E~l~~Il!i,~~~ ti~:ii-::1;~r~h~s~r~~1:::· cole- 1 FUNCJONALIS:fo!s CLfSSES AR- da Escola _N~c!onal de / N·.::.__E_1_C_R_O_L_O_G::-::IA:-:----
fórma de govêrno por ela estabelecida; 21, - incitar runcionários públicos I Veteranaraa 

Pena - 15 a 20 anos de prisão, para ou servidores do Estado á cessação co- Art. 9.º - O funcionário público ci- Sr. Antonio Outra do Nascimento: -
o.r. cabeças, quando não couber a pena ( letiva, total ou parcial, dos servlços a vil que praticar qualquer dos atos de- Avisa-nos 0 Inspetoria de Defe!-a 'Faleceu. trãs-ante-on_tem .. á rua d~ 

~ai';orte; e 8 a 12 anos para OS de- sc~e~~~; 1 a 3 anos de prisão. i{~;c!.~~S~~:fvac~~n~la~~!~i~:~~e~1~e.s; Sani}ari~ A_nimrl,d~ê~~t~~~~~à Ql.~~1~ ~~fo~~fo ;;tr!º~Q ~~ss~hn~l~ta~eau~l~r 
2) - atentar contra a vida. a inco- 22) - induzir empregadores ou em- partldo, centro. airremiaçP.o ou junta Escoa a_ciona tá ubÍican- do comércio de nossa praça 

hunidade ou a liberdade dos ministros pregados á cessação ou suspensão de de existencia proibida. serã désde logo. E.éde no Rio d~ Jan~iro. ~s- P l re O extinto que contava ?1 anos dr 
de Estado chPfes do Estado Maior do trabalho; e independentemente de ação peno! do edital rt:lativo á ms~riçao.2p~eº !'bril idade.° tra !Ílho do sr. Jose Dutra do 

~i~é~cit'b,it~tto ~";;J~;;,~· e°1~~:~a~1~:'nº;!; r
3
e:'~te~~/ ;!º~~fo PJ~s!~tificios, ~~:g;o~:.;r. p:;~!

1ªf: t~~.:x~~ci~~~,t~~ ~1tl~~/ºctt~in~iJ~~~:' aie c~ncu~o fd~ NaJcl;:~f~;,°~n;:,~~r1;,~mrco~~;~~ :;•3r-._ 
de unidades militares, com o fim cte 

1
,,·omover a alta ou baixa das preços gens. a este inheret_ltes, tornando-se t;tulos e provas, paraf provim~n d a~iio seguinte. ãs 9 horas. no cemtterio do 

di · ivo do cargo de pro. ~ssor. ca e r . Senhor da Bôa Sentença. com gran-
íacilitar a insurreição; de• generos àe primeira necessidade pass1vel de exone~açao. me ~~tP ,:,ro- dfl 2 a cadrira _ Fisiologia dos am- de •co,npanbamento di• parente~ e 

Pena - 12 a 20 anos de prisão; .si com O fito de lucro ou proveito: cesso admi111st~at1vo. que será m1cl3do d ti d uela escola ,.. 
tiver ocorrido a morte da. vitima, 30 Pena _ 6 roêses a 2 anos de prisão. dentro de 10 ~ias após o afast.amento, ni~! P~:~~s e~!· in~~ri('áO deverão _ser amigo,.; da familta enlut.ada. 
anos. excluida a apreciação de quaes- 24) _ prevocar ou incitar, por. meio ~u .. qua_ndo for o caso. por sentença formulados em requerimento d1r~- ITALIA 
quer atenuantes de palavras, gravuras ou inscriçoes de JUrllciária. . . gido á diretoria do citado estabeleci-

3) - acometer seu superior, Inferior qualquer especie, prevenção, hostilida- Art. 10 - q oficial da_s forças ar- menta, selado n.a fórma da lei. e com DE MUSSOLINI AO "PREMIER" 
ou camarada, com ou sem arme ou dr ou desprezo contra as forças ar- macias da U~la_o que praticar qualquer 8 firma do requerenteJeconhcc1da po1 
aparelho belice, para a pratica de al- madas. dos atos defimdos ro~o crime nf'sta INREDY 
guns dos crimes definidos nesta lei: Pen~ - 6 mêses a 2 anos de prisão. lei. ou se filitir. 0stenswa .ºu cla nct~s- ta~el~!~~ requerimento o candida!o de- ROMA, 20 <A UNIAOl _ o sr. Be-
dnp:~es~ol~e~uftºati!o~i:tf1~ã:g: r:= 251 - injuriar os poderes públicos, ti]1ament~. a partido: cenh,o. agr~mrn.- verá juntar. . - . . nito Mussolini acaba de enviar um 

ou os agentes que os exercem, por meio caoã ou J~ntf- de f1~isten31a1 P~º1~
1i~· ai provas de ser c1dadao brasileiro; cordial telegrama ao nôvo prestde1~te 

àido, 20 a 30 anos d1• palavras, inscriçôe$ ou gravuras na ser por e~ s_a~ r ar, ~c ªJ' e . - bl certidão de nascimento, com fir- do C'onsêlho de ministros dri Hungria, 
41 - associarem-se três ou mais imprensa: . .· ~~~~fvod~o~toc~a ~a~e~te.per er 

O 
res- ma do escrivão reconhecida por tabc- SI. Bela InrPdy, que depoiS de assumir 

g~~~?~~/::·i~is ~~/ei1~o~o:e~~~- q~.:1; Pena-: 6 meses ~ 2 a~os de Pl1Sá?· ~ único _ Este dispositivo aplica-se li.ão o govêrno lhe envtára uma calorosa 
1105 incisos 1, 2 e 3 dêste artigo 261 -d1v~lgar PJ o1 escrb1to,dou em pu- ás policias militares na fórma da lei e, carlc1ra de identidade, mensagem 

hltco. noticias fa sas,_ sa en o ou de- respectiva. ' dl prova de idoneidade moral o Chefe do ROVêrno 1tahano afirmou 
Pena - 6 a 10 anos de prisão para vendo saber que o sao. e que possam . . . e) diploma de medico vetennario ou I ao sr Inredy que a Jtáha se sentia 

o·; que promoverem, con.stituirem. ou ge.:ar na população desassossêgo ou te- Art. 11.º - Os func1onanos rlv\s e veteiinano, feliz em poder continuar as mesmos 
organizarem a associação: 2 a 6, pars mor; mll_ttares condenados por. crill1;e~ de- /l titulas abonadore~ de seus meri- ielações de cordialidade com a. Rume-
o<,. que a ela se fll1arem; Pena - G mêses a l ano d0 pr;,:;Ro. tinidos nesta lei flcam mhabihtados tos em original ou pública fórma ma, envmndo a expressão de simpa.-

5) - formar-se bando armado para 27) impedir que funcionário oúbUco pelo prazo de 10 anos. de exercer ri, documento que prove estar q~ites tia do pôvo italiano ao põvo húngaro, 
cc.metrr qualqurr dos crimes meneio- tome po~e do cargo para o qual tiver quRJq11er cargo 01.1 fu!1ção em serv~ço coin O servi O m:litar 
nados no art. 2.º e nos incisos 1, 2 e 3 sido nomeado; usar de ameaça ou vio- públtco, ou em instituto ou serv~ço h.l fôlha ~on·ida: 
dêste artigo Iencla para força-lo a praticar ou det- mantido ou subvencionado pela Unlflo. . . 

Pena - 5 a 12 anos de prisão para xar de praticar qualquer ato de oficio pelos Estados ou Munic1plos. assim 1 l atestado de 5~111dªde · t" 
O,l que constltuirem ou organizarem o ou obrigar a exerce-lo cm determinadÔ com o em emprê..<sas ou estabelccimen- jl brrYe 1:i,emonal. só~fe sua a ivi-
bando: 3 a 8, para os quA apenas dêlc sentido tos conccsstonártos de serviços públl- do.de _profissional e cienh ic.a bem co-
participarem Pena'- trés a nove mêses de prisão. cos, sob fiscalização do poder publico mo tit~l~s e trabalbos.~u~cado.'t. de 

6, - concert...ar-se para a prática de 28) cessarem, coletivamente, functo-1011 com administrador nomeado pelo V('ndo cs~es ser em trcs Vlas; _ 
qunlquer dos crimes referidos no inciso nários públicos, contra a lei ou regu- govêrno. / Deferido O pedido de inscrlçao, 0 
anterior se o crime não foi cometido: lamento. os serviços a seu cargo; Al·t. 12.0 - Nenhuma emprêsa. lns- candidato deverá, dentro de -i8 .horaS, 

Pena _ 5 a 8 anos de prisão, au- Pena - perda do carJo, tituto 0,1 serviço criado ou msQtido recolher aos cofl"ts publlcos, a impor-

tuncia ela respectiva ta~ • 300$000-, . 
Os interessado~ poderao obter 1nfor

macões detalhadas na Secretaria da
quela Escola, sltuada é Av. Pastew·, 
n ° 404 - 1.0 andar Praia Vermelha 
Rio de Janeiro. 

o ·· Diario Oficial .. de 20 de abrU µ. 
passado publica o edital reterente ao 
concurso em apreço 
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R T E o F, 1 e l~L 
lDMINISTRAÇIO DO EX MO, SR, DR, ARGEMIRO DE 

ii 
FIGUEIRlDQ 

DECRtTO N," f,046, de f& de maio de f938 
Concede á Companhia Industrial, Comer

cial e Agrícola e Cica) isenção dos impostos cte in
dústria e proftssáo, pelo prazo de dez 00) anos. 

Argemh'o de Figuelrêclo, Interventor Federal no Estado da Paraf

D E CRETA: 

Art. I.º - Fica concedida á Companhia IndtLStrial, Comercial e Agri
cola <Cica) isencão dos impostos de indústria e profissão, pelo prazo de dez 
1 tO) anos. para a usina de sua propriedade, sita na cidade de Pátos, apare
lhada para extração de oleo de caroço de :tlgodão. 

Art. 2.0 - A mesma Companhia gozará, durante cinco (5) anos, 
da redução de trinta por cento (30 % ) nos impostos de exportação do oleo 
produzido, dêsde que realize o fabrico da torta, a qual terá igual abatimento. 
no caso de exportaç~o. 

Art. 3.º - A concessionária assinará contrato na Procuradoria. dn 
Fazenda, obrigando-se pelo cumprimento das condições previstas nos arts. 
3 °, 4,º e 5.º do decreto-lei n.0 964, de 16 de fevereiro do corrente ano. 

Art. 4.0 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Palácio de Redenção, em João Pessõa, 16 de maio de 1938. 50 .º da 

:Proclamação da República. 
Argem iro de Figueirêdo 
Francisco de Paula Pôrto 
Lauro Monten~gro 

i ... 
DECRtTO N,' 1,041, de 20 de maio de f938 

Abre crédito suplementar de Rs . 
1.075: 920$300. 

Argemiro de Figueirêdo, Interventor Federal no Estado da Parai
b::t , rnmndo das atribuições que lhe são conferidas pela Coitstituição da Re
publica, 

DECRETA: 
Art. l.º - P:1.ro.. encerra,mento difinitivo das contas do exercicio fi

nanceiro de 1937, é a.berto o crédito suplementar de mil e setenta e cinco 
contos novecent()S e vinte mil e trezentos réis (1 ,075 :920$300), ás seguintes 
verbas: 

GOVtRNO DO ESTADO 

§ l .º Govêrno do Estado 
J\/laterlal 

SECRET ARtA DO INTER.OR 

§ 1.0 Secretarín de Estado 

Material 

§ 3,0 Instrução 

282: 860$100 

1:251$000 

&e;t~r~~l 44:210$700 327 :070$800 

§ 5.0 Seguronçn Pública 

Pessoal 4:072$400 

G: 199$300 

~ 9.0 Eventuais 

Despêsas imprevistas 36: 504$500 368: 898S700 

SECRETARtA DA AGRICULTURA 
~ 3.0 Djretoria de V. e O. Públicas 

f:if ssoal 
Material 

~ 4.0 Diretoria de Estatística 

Material 

~ 5.0 Junta Comercial 

M~terial 

106:401S200 
47:17~00 153;576S600 

15:073S300 

125$000 

SECRETAR!A DA FAZENDA 
~ 1.0 Secretaría de Estado 

Pessoal 
M~terlnl 

§e 2.0 Receb de Rendas 

Pessoal 
Mat~tlal 

S 3.0 Receb. Campina Grande 

Pessoal 

~ 4.0 Rep. Fisco.is do Interior 

Pessoal 
Material 

~ 6.° Comissão de Compras 

Matertal 

§ 7 .0 Rep. de Aguas e Esgõtos 

ME.:terial 

i 10.0 Ina.tivos 

Aposentado,; 

~ 17 .0 Eventuai.i; 

[Jespês:1s imprevistas 

36 :615$600 
9:559$500 

16: 103$700 
375$000 

310:028$500 · 
10:628$000 

' ,/, 

PnbJtcaçõe!:i diversas 

TOTAL 

PUBLICAÇOES OFICIAIS 

46 :175$100 

16 :478$700 

6:583$000 

320 : 656$500 

264$000 

2 ,744SOOO 

37: 131$300 

19:452$900 

168:774$900 

449 : 485S500 

82:561S900 

1.075 : 920~300 

Ad. 2Y - RPvogam-se as disposiçoes em contrário. 
Proclam:ç~!c~ i~P~~~~~ção, em João Pessôa, 20 de Maio de 1938, 50.º da 

Argem.iro de Figuetrédo 
Francisco de Paula Pôrto 
José Marques da Silva Mari;: 
Lauro Montenegro 

DECRtTO N," r .o,a, de 20 de maio de f 938 

Considerando que o dr . Francisco Brasileiro está construindo, na 
~1clade de Campina Grande. um prédio afim de instalar uma casa de saúde 
t> cme as iniciativas desta órdem, ao mesmo tempo úteis e orientadas para. 
o bem comum. merecem o favôr do poder público, 

DECRETA : 

• Art . 1.º - Fica conced1âa isenção do imposto de indústria e profis.
sno, pelo prazo de cinco 15) anos, ao dr. Francisco Brasileiro, para instalar 
~ .:.·xplorar ume ca o;;s cte saúde, nn. cidade de Campina Grande. 

Art 2.(J - A presente concessão será reduzida a. termo, na Procura
ctoriu dn Fazenda , na fórma da legislação vigente, contando-se o prazo da 
d:, ta ela inauguração da referida casa de saúde. 

1\rt. 3 ° - Revogam-se as disposicões em contré.rio. 

cipa1 do Termo de Teixeira, dn Co
marca de Patos, tendo na qualidade 
de substituto legal, assumido por 
trinta (30> dias, as funções do Jut
zádo de ctireito da Comarca, solici
ta as devidas providências no sentido 
de lhe serem pagos os vencimentos a 
4ue se julga com direi to . - Deferido. 

Do dt . Adalberto de Almeida Ce
~ar, médico auxtltar do Posto de Hj
giene de Ca?J?pina Grande, requeren
do uma segunda via de sua portar1.a 
de nomeação, a fim de satisfazer as 
exigenc1a do Montepio do Estado . --

Palácio tl::i. Redenção. em João Pessóa, 20 de Maio de 1938, 5ú.º da ~;r Secretaría. do Interior para aten-
Proclamação da República Do bel. Ai;itonio do Couto Cartaxo, 

Argemtro de Figuetrêdo Juiz Municipal do Termo de Soleda. -
Francisco de Paula Pôrto de, tendo ~ido removido, para. tden-

--------- ticas funções no Termo de tngá, rp-
DECRtTO N; 1,049, de 20 de maio de f 938 quer pagamento de ajuda de custo 

- Pague-se noventa. e seis mil reis, 

Abre ct Secretaria do In terior e Segurança a J~tu~~l.des~i~fi~o d~ffg~~~o Carnet
Publica, o crédito de trés contos quinhentos e oiten- ro da Cunha, juiz de direito da Co
ta e nove mil réís c3 :589SOOO) · marca de Sousa, reclarnando a dlff -

Argemiro de Figueirédo, Interventor Federal no Estado da Paraiba, ~~rç~eic~~:~~~~ci:eu~e JZ~!?i~~ni~~~ 
usando das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição da Repúbica, correspondente a dezoito dias, de ex-

DECR'tTA : ~~cii~º~6o _m~ I~ede~~fi~':;,b~o v:n a~~ 
Art , 1.0 

- Fica extinto o cargo de Dentista. da Secção Pre-natal, da pa~~ce~el~o A';:;~foto~ii~~~dl~~ Brito, 

Diretori~r~.er:.~ ~ i~u~:n~:~i~~s do cargo de Dentista do Abrigo de Me- promotor público da Comarca de Ala
nores "Jesus Na7.o.ré ' desta capital passarão a ser de seiscentos e mtenta e gôa do Monteiro, tendo sido destgna
cmco mil réis (685$000) mensais d? a~-ho~, para funciot_u~r na corrus-

Atr . 3.º - E ' aberto á Secretaria do Interior e Segurança, Pública o sao, Jttdlc1ána nos m~1mc1pios de Os.
crédito de três contos quinhenws e oitenta e nove mil réis (3 ·589$000) su- t?Ie do Rocha e BreJ.º do Cruz, soll
plementar i verba constante do ~ 8.0 do Decréto sob n .Q 927, de 3Ó de deze:ribro I cita pa~amento de . aJ,ucta de custo a 
do ano passado. para ocorrer as despêsas com o presente Decréto . que se J~lga com direito . - Pn.gue-se 

Art . 4.0 - Revogam-se as disposições em contr4l'io. fncí:ªi!1ªcu~ro .354SOOO, a tít ulo de o. -

Palácio da Redenção, em João Pessôa, 20 de maio de 1938, 50.º da D':! Antonio Barbosa da Ctuiha, nd-

Proclamação da República . Argemiro de Figueiredo ~~:e t:r:;~~~~~:ú::~go d:.'i~~1a~; 
José Marques da Silva Mariz exercício pleno do cargo de 14 de 
Francisco de Paula Porto março a 12 de abril do corrente ano 

requerendo pagamento dos venrlmPn
tos o. que se julga com direito -
Deferido . 

Do bel. Anfrisio Ribeiro de Brllo, 
Abre a Políeia Militar do Estado O crédito su- promotor público da Comarca ele A-

plementar de 50 :000SOOO . ~~g~a d?: 2~d~t:;;ç~~o c~~~~nãt~ ~~: -. 

DECRtTO N,' f,050, de 20 de maio de 1938 

Argemiro tle Figueirêdo, Interventor Federal no Estado da Paraíba, ~~!j~n~~icc?r~:. ~=q~:rtoJ! ~~ó~~cl~~~ 
DECRl':TA : a lei o pagamento da gratificação 

mensal a que se julga com direito 
Arl. único - E ' aberto á Polícia Militar o crédito suplementar de - Deferido , nos termos do art . 566 

clncoenta contos de réis 150 :000$000) á verba de Armamento, equipamento, do dec . n .º 285 de 6 de junho de 1932 
fardamento , etc. De Maria de Lourdes Bezerra df' 

França, professora ele 1 . 11 entrancia , 
Palácio da Redenção, em João Pessôa, 20 de maio de 193Q, 50.º da com exercicio na cadeira. rudimentar 

Proclamação da R@!ftlblíca. mista de '"Ató.a Branca ··, do muniri
Argem.iro de Figu.eirédo 
Francisco de Paula Porto 

DECRtTQ N,' f,051 , de 20 de maio de 1938 

pio de Princêza, requerendo a sua e
fetivação, no referido cargo . - De
ferido , á vista das informações. 

Decrétos: 

Créa o quadro de artífices na PoUcia Militar O Interventor Federal no Estado 
do Estado da Paraíba . da Paraíba remove a professõra não 

diplomada, Haidée de Luna Golaço, 
Argemiro de Figueirêdo, Interventor Federal no Estado da Paraíba, -da cadeira rudimentar mista de Pau 

Darco, do municipio de Alagõa Nova , 
para a cadeira de igual categoria, de 
Uruçu' , do mesmo municipio, deven-. 
do apresentar seu titulo ao Depart~
mento de Educação, para ser devida
mente apostilado . 

DECRl':TA: 

Art. Lº, -i1caf crêado na Polícia Militar o quadro de nrtifices anéxo 
á Companhia Estr:mumerária da mesma Corporação, até que seja organizado 
o dos serviços de Intendencia, compondo-se aquÊ:le de : 

1 sub-tenente 
1 sargento-ajudante 
2 primeiros sargentos 
1 segundo sargento 
5 terceiros sargentos 

10 cabos 
25 soldados 

O Interventor Federal no Estal10 
da Paraíba nomeia a normalista di
plomada NanGi Rodrigues dP Albu
queque, para exercer interinamente o 
cargo de professôra no Grupo Esco• 
lar "Solon de Lucena" da cidade de 
Campina Gr/l,Qde, em substituição :í 
funcionária e~etiva, que se acha li
cenciada, seryindo-lhe de título n pre-

Art. 2.º - O comandante geral arbitrará uma diária aos artifices sente portaria . 
que julgar necessário, ·correndo essa despêsa por conta da verba destinada O Interventor Federal no Estad , 
ao serviço em execução. da Paraíba remove a professôra não 

Art. 3.º - Os artífices não concorrerão ao serviço de escala e não ciiplomada, A.nµ Dolõres Machado, da 
poderão ser transferidos para a tropa. cadeira rudimentar mista ele UntÇu', 

Art . 4.º - Ficam suprimídos os lugares de artifices existentes n .1 do municipio q.e Alagõa No\ta, pa.rn. a 
Companhia Extranumerâria, sendo as praças assim classificadas transferi- cadeira de igual categoria, de Po.n 
das para o quadro óra creado. Darco, do m~s,no municipio, devendo 

Art . 5.º - As despê~as do presente decréto correrão por conta da apresentar seu título ao Departamen-
verba ·'Pessoal" destinada á Polícia Militar para o corrente exercicio , to de Educação, para ser devidn.men-

Art. 6.º - Revogam-se as disposições em contrário ._ 

1 

te apostilado . 
Palácio da Redenção, em João Pessôa, 20 de mato de 1938, 50.º da 

Proclamação da República . EXPEDIENTE DO INTERVENTOR 
DO DIA 18: 

Argemzro de Figueiredo 
José Marques da Silva Mari2 Decréto: 

DECRtTO N,'' 1,052, de 20 de maio de f 938 : da° p~~-~~:en.%"nd:01t;~ ~~e ~::.~~ 

/
. i-eu Antonio Galdino da Silva, sinn

Dispensa a taxa incidente sôbre contráto de leira da Inspetoria Geral de Tráf Pgo 
penhor agrícola Público e da Guarda Civil, tendo em 

\.'ista a laudo qe inspeção de .saüde 't 

A1·gemiro de Figueirêdo, Interventor Federal no Estado da. Paraíba., que se submeteu, resolve conceder
usando das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal, e, lhe trinta. <30J dias de Hrençn, na 

Considerando ser do interesse do Estado incentivar o crédito agrl - fórma da let, , para tratar clf' 1-.110 sau-
cola; de. 

Consldernndo que os Estabelecimentos de Crédito que emprestam á 
lavoura, merecem o amparo do Govêmo, mórmente se o favôr concedido vem E:XPEDTENTE DO INTERVENTOR 
beneficiar aos agricultôres, facilitando-lhes a possibiltdade de adquirirem DO DIA 19: 
recursos, com que financiar as suas culturas, 

DECRl':TA: 

Art. 1.0 
- Ficam dispensada a taxa de 1 2% sôbre contráto de 

penhór agrícola, dP que trata o Dec. n.0 919, de' 30 de dezembro de 1937, 
constante da Tabéla nnéxa ao Dec. 927, de 31 de dezembro do mesmo ano. 

Art. 2.0 
- Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio da Redenção, em João Pessóa, 20 de maio de 1938, 50.º da 
P~ :>clamação da República. 

Argemiro de Figueirêdo 
Lauro Bezerra Montenegro 
Franctsco de Paula Porto 

-------
lTI terventoría Federal 

Decrétos· 

O Interventor Federal no E.sto.d,) 
da Paraíba nomeia Gumrrcindo Leite 
para exercer C\ cargo de Avaliador dLl 
Fazenda, do Termo da. Comnrra QP 
Patos, devendo solicitar sr,, titulo á 
Secretaria do Interior e Segnrl'.\n~a 
Pública. 

O Interventor Federal no Estado 
da Paraíba exonera o sargento Ama.
deu Benicio .do cargo de Sub-ctrlf'gn
do de Policia ,da circunscrição ele Ge
rlcó, do distrito de Catolé do Rorha 

hlico Judiciárto e Notas, Escrivã.o P,o 
Clvtl, Comércio e seus anexos, do 

Concede isenção d,o imposto de indtíslría EXPEDIENTE DO INTERVENTOR Termo de Areia, requerendo a sua exo-

O Intervent,er Federal no .Esta<lu 
da Para(bo;11 nomeia o sargento Mi -
guel Moreno, para exercer o carRo dt-
Sub-delegado de Polícia da. clrrunscrl
ção de PauUsta do distl'ito de Pom
bal. 

e profissão ao dr. Francisco Brastletro, para insta- DO DIA 12: nernção, elo referido cargo. 
lar uma casa de 8atíde, na ct.dade de Campina 
Grande Petição: 

Argemffo d~ Ftguetrêdo, Interventor Federal no Estado dtt Pnrni- De EsLdlLO ele Freitns, srrvrntuó.rio 
efetivo dos oftctos de Tabelião do PU-

EXPEDIENTE DO JNTERVEN','OR 
DO DIA 17: 
PPt1ções: 
Do brl. Galileu de Bell, Ju.íz muni-

O Interventor Fednal no Estad(J 
da Pnrnfha exonrrn o srirgf nto Ber .. -
Jamln Alves de Faria::., Uo c1.1.r~o da 
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TESOURO DO ESTADO DA PAIWBA 
Demonstração da receita e despêsa havidas na Tesou. 

raria Geral, n dia 20 do corrente mês 

RECEITA , .. 
Saldo anterior . . . . . • . . 

Recebedoria Rendas Capital ~· Arre-
cadação 19 ............... . 

Repartição Serviços Elétricos .___; Sal-

R;~a:~~~i !.9g~~s · ~ EsiôtOs' Jj 1Re1;~ 
da dla 19 . . . . . . . .... 

Policia MiliLar (Cap. José O'.á.délhnl 
- Saldo adeantamento .. ; 1

; •••• 

Dr Luciano Ribeiro de Morais (Hosp.
Col) - Saldo adto. . . . . . .. . 

,Mês11 Rt-ndn::; Patos r H S R'nmos 1 
- p ie. nrrec. maio . . . . ,· 

,Augusto Almeida Simões prof 
Venctos rec. a m::us ...... . 

Vo.lfrldo Duarte Silva cDep. ' Êduc. > 
- Aluguel predio escola Ag. Brca. 

Dr Graciano Medeiros (Rep S 
Eletr. > - Saldo imp energia Delg 
Fiseal ....... -1--

Virginlo de Oliveira - caução de 
luz . . . . . . . 

José dn C'r11z Mnl'qnes - Cn}ltáo de 

s~~10 ·aezn;-~ cios · Sa~fo~ ·_i,:·~;nçt'iO 
de luz . . . . . . . . .'· .... 

tn 

18 :300$000 

13:558$000 

6 :729$000 

3 :941~300 

5 291$500 

8 :000!000 

172~000 

90,000 

40$400 

30SOOO 

30$000 

30$000 

104 : 436$900 

56:212,:800 

160: 649S700 

DESPESA 

2189 - Estaeão Fiscal de Jngá - su-
prlmenw ............ , '.. . 

2253 - Prof. Maria Lourdes Carva
lho - ~ubvenção . . . . . . . .' . . . . 

2270 - Antonlo Guimarães - Con-
ta . . .. .......... - ... . 

2269 - Antonio Guimarães .....:. Rrst. 
caução . . . . . . . . . . . ., . . . . 

22~:u~o A~1t.onio. ~ulm~~fle~ },J.,Rf'f;~. 

2227 - ,Tose Moura Fllho <D Po
mentn> - Adeantarne,nto ... ~, . . . . 

2238 - João da Cunha Lima. Filho 
<Hosp. -Cal.) Adeantamento . . . .. 

2172 - João da Cunha Lim~ ., Fllho 
(Sec. Fazenda) - Adeanta.\fü~),1to 

21
~~e; i~~~ri~~J ~n:~ea~~:J~;f~ll~~ 

2262 - Dias. Galvão & Cia . - Con-

22:; ~ Dia~: Ga1~5.o' & . Ci~. ~ ReSt'. 
Cauçfio ................. . 

2267 - Dr. Ant.onio Gabinio
1 

e Se<' 

221~te~ori,r ~ L~~i!~~ªi!:~d1\iOra·i~ 
(Hosp Colonia) - Adeant . . . . . 

22'79 - Secretaría Agricultura .,,< qerv 
Class Est. Algm .) - FolblL-.. ,. 

2276 - Companhia Sousa Cruz -
Rest. te,.xa estntist. . . . . . .... . 

2283 - Djalma Martins Casado- A-
juda custo .. . . .. . .. .. 

2280 - Severino Freire - Rest. cau-
ção . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2282 - Laudicéa R. Mélo - S.ul>ven
ção .... 

Saldo que passa 

~·· 
H 

J;· 

de 
193

!~sourarta Geral do 't~ouro 

Ernesto Silveira, 
Tesoureiro Geral. 

6 :000$000 

60$000 

3 :500$000 

100$000 

800,000 

325$000 

6;000$000 

f,0~000 

20:000~000 

1 :863$000 

200$000 

1 200$000 

2:500~00 

1 :595t000 

962,000 

192$500 

600$000 

60SOOO 46 :007$500 

114 :642$200 

160; 649$700 

do Estado da Paraíba, em 20 de maio 

Gilberto Seixas Maia, 
escriturário 

1. 0 Suplente de Delegado de 'Policia O Interventor Federal no Est..-'ld<J 
do rlL~trlto de Brejo do Cruz."', da Paraíba designa o professor em 

O Intnventor Federal no 1 ~ Esr.ad" aisponibilidade Gazi de Sá. para ter 
da Paraíba nomeia o sargentb Ben- exercício na Superintendencia de E
J::unin Alves de Farias. para e'.iercer o ducação Artistica do Departamento 
rargo de Sub-Delegado de P(!lícia, da de Educação, devendo apresentar .. o 
clrcunc;criçâ.o de Salgado, do' 1 distrito seu título para ser apostilado. 
Ue ltabainna. ' O Interventor Federal no Estado 

O Int.P:rv(•nt.or FedC>ral no '.,,.Estado da Paraíba designa d. Ambrozina 
da Parrubrt nomeia. o sargentb. Ama- ~oares de Sá paro. ter exercício na 
dell Benirio, p.irn exercer o t!âí~o de cn.deirn. de Música da Escola Secun-
1 (1 Snplcnt<' d<' Deleg-ado c1e · Polícia dtíria do Departamento de Educação 
do dlstrito de Catole do Rod\n. 

1 

devendo a.presentar seu titulo para 
0 se-r devidamente apostilado. 

EXPEDIENTE DO INTERVENTOR O I11terventor Pecteral no Estado 
DO DIA 20: eia Paraíba resolve exonerar, a pedido, 

' o sr. Luis Otávio Bezerra Cavalcanti 
Pctii:-ões: do cargo de Diretor do Departamen-

. to de Assitência ao Cooperativismo, 
De Rafael Sales de Mor_ais, . operá- ! que o exercía em comissão. 

~~s.d~PQ~~~~~~~ão6 d~ê~ee;-v~is l~~éJ~a. J da O P!~!f~~e~to~ist!'e~~r~~ud~ ct!s\~~ 
paro. tratamento de saude. - Defe- 1 peção médica a que se submeteu o 
rldo. . ; sr. L_uis F~linto Siqueira, carpinteirn 

De- Manuel ls1~ro A_lves Pereira, ex- da Diretoria de Viação e Obras Pú
u>IJado da_ Poltc,a Militar, solicitando blicas, resolve conceder-lhe 5eis r6) 
!-..t-r remclmclo na referida ÇJorpora- mêses ele licença para tratamento de 
c;ão. - Indeferido á vista da:! infor- saúde. 
mações. ' 

Dt" Antoruo Lourenço de Alt!xandria, 
cabo refúrmado ctn. Policia Mll1tar, su
Jif'ltando mt:lhoria de refórmn. - ln
deferido à vista das informácões. 

Secretaría da Agricultura, 
Comercio, Viação e O. 
·Públicas DF- Fernando Bezerra do Náscimen

to. ~olclado músico da Polícia Militar 
do E6tado, solicitando 3 mêses de li- EXPEDIENTE DO SECRETARIO DO 
cenç:1., para tratamento de saú.de. - DIA 20: 

• .,Jl'J/t;;.J,'4 ..... • 

UM JEJUADOR PHANT l\STICO ! 
Este leão marinho (. extraordinario. Passa o verão inteiro 
;,em se alimentar!... Len1bre-st> dt>lle, na proxima vez 
em que seu earro precisa,· de lubrificante... e comp1·e 
o extraordinario ESSOLLBE. Lm abastt>dmento não 1he 
durará para ;,empre, mas durará para ma-is kilometros. 
Se o eonsumo minin10 (. a earacteristica que notabiliza 
Essolube, não 1nenos importantt' para Y. S. são as suas 
ou tras vantagem,. Essolube garante a protee«:ão do motor 
<' contribue para que \ . S. obtenha mafor kilometragem 
do combnstivt'l. Leve. hoje 1nesn10, seu earro a qual
quer distribuidor e diga-llH': •'Ponha Essolube". Exija-o 
no grau recommendado (}elo fabrieante do seu carro. 

ECONOMIZE COM 

EM /,ATAS INY/0/,A rEIS QUE 
ASSl?<~UltA.I' SUA t,E(;JTJMIDADE 

PUREZA. E CONTE[ll)Q EX.ACTO 

• 

• STA N D AR D O I L C O M P A N Y O F B R A Z I L 

PUA QUALIDADE E ECONOMIA, 
AUSTEQA · SE ONDE VIR 

r:r ~1:r~!i~ ~~~;~ ~1;~!~1
·d~ª~a:i~t j~~J;rt;

1
J~ia-ct;d~~sJig~~;-;:v°l; ~~ 1 Secretaria do fnterior e 

cação do Algodão no município de Mésa de Rendas. de Cajaseiras, para I Segurança Pública 
Santa Rita. pngamrnto de tres latas de gasolina 

aos srs. Jacome Lacerda & Cla . CADEIA l'UBLICA DA CAPl1',L 

m?rc~~: i~~~ã~r~o tt.::r~iii~r:~ ~~= im~Õ:·t!!:c~a-ct!d~~SQ~~~m~~Í;id~OO, e~ EXPEDIENTE DO DIRETOR DO 
pediu, ontem, os seguintes oficias: favôr da Mêsa de Rendas de Patos. DIA 20: 

N. 0 112G - Idem, idem, encarecen- Oficio n. 0 535 - Ao sr. dr. Dlre-
N. 0 1116 - Ao sr. Diretor de Via- do providencias sôbre o pagamento á tor do Instituto de Identi!lcação e 

ção e Obras Públicas, enviando a co- firma J. Barros & Filho da impor· Médico Legal. apresentando a fim de 
pia de um oficio do sr. Procurador tancia de 36 :000$000, proveniente de. serem identificados os presos · Jo~e 
Interino da Fazenda, a respeito do compra de duas caminhonetes .. Che- Borges de Moura. Edgar Alves da Cos
cont.ráto de fornecimento entre a fir- nolet'' ta, Antonio Fidélis dos .. Santos e Juse 
ma Hortencio Ramos & C1a. e o Es- N.º 1134 _ Idem, idem, remetendo Gont:a~o Costa, vulgo "José Gomes" 
tado. do O empenho n. o 260, da importancin Of1c.10 n. 0 536 - Ao sr. dr. Sc-

N. 0 1135 - Idem, idem, comunican- de 1'.ZOOSOOO. emitido em favõr do sr. cretár10 da Fazenda do Estado, reme
do que o ~1 Interventor Federal con- Orlando Ramos, Chete do Posto de I tendo o empenho numero 44. datado 
cedeu seis mêses de hcença, para tia- Fro1uc5.o de Crunpma Grande como Ide 6 de mato corrente, na 1mporLan
tamento de saúde, ao carpmteiro da- n.deantamento para a.tender ~s des· Cia de 9umhentos mil reis <500~uvv1 
quela Diretoria Lu1s Felmto S1que1ra pêsas com a conservação e hmpêsa em favor do sr Otávio Cabral de 

N ° 1137 ._ Idem, 1dem, recomen- de que está carecendo O predio ond ~ I\!Ielo, 5 ° escriturário deste estnbel1·-

;a~1~ ~e tl~~~~~l~:~ i: :~a:ncr:~o~~ \ fu~c~o1~~27º ~~~i~n:~t~r p;:~omento ! ~~~:r~~r~ encarregado do s~rvlço de 
tr_ução das casas destinadas aos japo- da Proàução, remetendo O processac:.>, Oficio n. 0 53'7 - Ao sr. Diretor do 
nese:,.;. n. (1 2453, devolvido pela Secretaria da !Tesouro d«;> Estado, remetendo os em

~.º 1117 - Ao sr. Prefeito do Mu- Fazenda para maiores esclarecimen- penhos numeros 45, 46 e 47 prove
niclplo de Ptcui, solicitando o paga- tos. ' rníentes de marcadorias destinada:, >t. 

~~~~~1d!~t~n~º11~~~ii~á~e J!S~~~· ~~~~ N. 0 1130 - Idem_. idem, recomen- ê>s~fi~~~ª~1~l;c~~et~o Ao sr. Diretor elo 
los de sementes de a lgodão fornecidos d.and~ providencias _Junto ao P~sto de l Departan:cnto de Estatlsticà e Publ!
pelo agrônomo Jaime Camara, da Di- Expuigo de Barreit~, n~, sent!~º de cidade, sobre assunt.o admmistrativo. 
retoria de Fomento da Produção. ser ali repa.rada a baiata Fo~d • pla-, Oficio n. 0 539 - Ao sr. dr. Juiz dt.> 

Submeta-se á inspeção de saúde. 
lJe Alui~io Monteiro da Franca, 1.º 

E.'>(:riiurário da DirP.toria de Viacão ~ 
Obras Públicas. requerenclo 90 di:ÍS ele 
h<'cnça, nn. fórma da lei, para tr:1.ta
lJ1ento ele snúde. - Submeta-se á 

N . º 1118 - Ao P refeito de Esperan- ca 409. pertencente ao sr. Joao Alves. Direito da 1. a Vara da Capital, remt--. 
ça, idem, idem, da importancia de óra 1Jº sei viço do Es~do · 'tendo petições dos p_rêsos S_ilvano 
56$800, saldo devedor daquela Prefei- ~ · 112.6 - Ao Drretor Geral de 1Paulo dos Santos e Joao Fêtreira. dl
tu ra, proveniente da compra de se- Saude Publ.lca solicitando providen- Oliveira Cam.ara, solicitando audlen
mentes de algodão feita a Diretoria ~ia~ n_o sentido de ~e: obstado o. exer- eia. . 

Pf!ti<'ões. de Fomento da Produção. dc10 ilegal ele med1cma. em Teixeira, Movimento l{eral dC" ontrm: 
N. º 1119 - Ao Prefeito do Munici- pel~ º ind_ividuo Jos~ Barbosa. Existiam 260 reclusos, fõram reco-

lnsrrc:ao <le ~aúcle 

De<'nt.o·,· 

O Interventor Federal no Estarh.1 
de. Pn.ra1b11 nomeia o Cirurgiáo-Den
tl~t.i Ednaldo df' Luna Pedro~. par9. 
exf"rcer efetivamente, o cargortle den-
1 h.1.,l. do Abrlgo de Menores •· Jesus doc! 
Na1aré", devendo solicitar seu titulo 
6. _t·PrrC'tnria do •Interior e S011Ura.nq:l. 
Plu,lic·n. 1q .UH'n 

O IntE'rvcntor Federal no' EStndo 
dn Paro.iba exonera o Cirurgião-Den
t hlu fü:ln:i.ldo clP Luna Pedrosa. do 
C'argo tlf> Ut-ntista dn SPcção ·'Prl•
Notad" tln Diretoria Oernl tle Saúde 
Publica-

~ José Morais Cavakanti solici- pio de Serraria idem idem da quan N · n.n - Ao SI· Interventor Fe- lh1dos 2; fõram post?s em liberdnclc 
tanclo _sua inscriçüo no conrm:s~ para tia. de 1 :ooosooO, r~fe;ente ~o forneci= der~J, ~1formaz:ido d q.ue se encontram 4, foi requisitado l, ficaram existindo 
o prnvunenlo cios cargo.<; de Inspetores menta de sementes de algodão em 31 ~~._ .~ j cc~eta~ta o~s dempen~s ~a 257, sendo um n:'io arraçoado por f>S-
Agricol~s. - Como requer, uma vez , de dezembro de 1937. · , 1, . f(. rt e omen ° dia ~r uçp,,, ta Cadeia, por ser alimentado ó.s strn.5 

que ha.Ja ~~resentado todos os_ doeu- , N. 0 1120 _ Ao sr. Prefeito de ca- ~!ç~~e~o:gtáffc':.P~:itid~~t~m e r:!t. CUS
t
as. . . . 

mentas ex1g1dos para a tnscnçoo. jaseiras idem idem na lmportancia d F M d Cl G'l Fôram, hoJe, dic;trlbuldas 291 rnto<'c; , 
1?~ Daniel Berard, encarregndo da 'ie 445s2oo, referente' a aquisição de 

I 

b~:tosr~tuckert.e~s 
0

~~:ise ag~~rJam 
1

; 1_~. aos detentos qu_e se.., encontr,m,1 t•111 

Ap1c,u1tura da. Escola de Agronomia z.672 quilos de sementes _de algodão. decisão daquela. Jnterventoria m:ta na enfermali:1., .. 42_ nos c.t<_rnoi,; 
d_~l\lordeste IArelal,pedlndoumagra-1,·ornecidos pela Inspetoria Agrícola S.º 1132 A 5 tá. d presos. 15 aos empregado.s .. 18 nos 1-ol-
t1tic:1.ção mensal ele 150$000, por ser- Je Sousa, a razão de 2$500 a arroba. 1 t;e. ." f-: odsr. ecre ;

10 
d~ dados que conduzem os presos ao 

viços ext1·aordintírtos pr_estados na 

I 
N _ o 1121 _ Ao sr. Secretário da n~n;:~r d;n Q~~m~nc~o.r~~~~ej~s:u ca:- serv1cos externos e 2 a 111d1twnte,s <Jtll" 

mesma Escola.. - Indeferido. Fazenda, remetendo o empenho n.º simiro Barbo.sn, vem exercendo ile- se encontram nesta Cnclt1la 
Portaria: tido em favor da Recebedoria de Ren- 1 galmente. a medtcina, em Teixena, e 

das de Campma Grande. para paga• pedindo providencias Prefeitura Municipal 
O Secretário do. Agricultura. Co- menta de gasolina. ao sr J uvmo So- 'N º 1136 - Ao sr Procurador da EXPEDIENTE DO PH.EVF:TTO no 

breira de Carvalho. 1 Fazenda, remetendo o empenho aa no DIA 20' 
:f:~íºlor~~nrç~~r: e~c~~~s 

0
P~i~ic~s

0 
~~~ N,º 1t22 - Idem, idem. n. 0 250, importancla ele 6:000$000 n ° 1013, a 

qur cle.~1gnou o sr. Ed . ..,on Carvalho dn ela q~antfa ele 187$100, em favor d,1 ffm ele ~tender ás despêsas com a dc-1 Pettçõe/:i de: 
RJJvn, Colt-tor d.- Amo.1.;lras tio Depar- Eslaçao ... 1sc~1 de Ingá para pngumen-1s{lpropr1ação do preclio n.º 83, per-
t 

I 
u ru.-

1
1'.?.a'llc_ conta.::; ~la Inspetoría Agrtcola 1e1Kl'ntc _no sr. ,João Joaquim Barbosa. Pl'tho M,·ndt>'I <ln !->tiva rtlqllt'l't<mhi 

umcn ° t, "'-.... ssific'Uçúo do Servl('O ut: á ru11 Vlscoude de Pclotn.s. 1 tkençn 1m,rn ,·onz.trutr w 11G cusa de 



. 8 ) A UNUO - Sábado, 21 d<! maio de 1938 ______ -, ---· 
;;;;;;;;;;;;;;;;:;;:;;:;;;;:;;;;;;:;:::;;;:;;;:;;~--~;;;;;:-;;:~ :;;;_;;;;:;;:;:;;;;;:;;; 

~A-MAIOR DESCOBERTA 
PARA A MULHER 

A QUESTÃO DA RETIRADA DOS VOLUNTA
RIOS ESTRANGEIROS VOLTA A COMPLICAR 
A SITUAÇÃO DO CONFLITO ESPANHOL 

1 ~ ~ 1 [f I lf i ~ 1 J : i i 1 ~: ~, O. GOVÊRNO FRANCE:.S AMEAÇA ABRIR AS FRONTEIRAS 
-- DOS PIRINÊUS, DENTRO DE 30 DIAS --

~acll para acelerar a ofensiva Cas
tellon mesma está situada a PO\ICO'; 
r1uilometros de distancia das emboca
duras do rio Mijares no Mediterrano. 
As colunas que operam mats par!l. 
E"ste, no setor Imediato de Esct1che, 
àelxarani já parà traz Cabra de Mo
ra, durante sua avançada para Mora 
de Rubielos. A divisão da Navarra em
penhada néstt setor atacou slmult.l-
1:eamcnte em direção do suI. partindo 
de Moscruela. O inimigo concentrou 
novlls refor<~os trazidos de outm'i 
frentes e obrigou a população civil dos 
lugares ameaçados, inclusive as mu
lheres, a construir nova obra de de
fêsa. O alto comando republicano não 
oculta que a resi.stencia será difícil 
uma vez que os nacionalistas já têm 

(O REGULADOR VIEIRA) 
A mulher não soffrerá dôres 

Allivia as colicas uterinas em duas horas 
l'!.'mprega-se com vantagem para com

bater a~ F10res Brancas, Colicas UtPrLnM 
Men.struaes, apos o parto, Hemorrbagiu e 
Dores nos ovar101. 

E' poderoso ca.lmante • ro(lll.ador por 
e:s:cel!encia. 

FLUXO-SEDATINA, peJa "'ª com
provada etficacla ~ r~ltada por ma.11 de 
10. 000 med ICOS. 

FLUXO - SEDATINA •ncontra--a• em 
to<la a pari.e. 

Londres. 20, ( A UNIA01 - O Con
de Ciano comunicou hoje, a Lord 
Pcrth, embaixador inglê.s cm H.oma 
que a qui::stão da retirada dos va
ltmtários estrangeiros da Espanha. 
está se tornando extremamente dift
ril f'm consequencia de não se ha
ver chegado a um entendimento com 
e. Frn.uça, cujo governo ameaça a
brir as fronteir3s dos Pirinêus. den
Lro de 30 dias, no caso de não ficar 
solucionado o problêma. 

c~l. eJ~~,a~~~ªte, 
0 
de~~t:

11
~r. bJ'!{ic~

1
~~ 

situação, cujas conseqt1encias, na~ hi
pótese de não se chegar a um acord_o. 
poderão resuitar numA connagraçao 
mundial 

INALTERAVEL A SITUAÇA0 

LONDRES, 20 (A UNIÃO) - A si-
taipa e palha, á av. Cabo Branco. -
Como requer 

Lindólfo Bezerra Cavalcanti. reque
rendo dispensa de uma m_ulta q.ue lhe 
foi imposta por ter vendido leite em 
vasilhame não apropriado. - Sim, re· 
ciuso a multa pela metade 

~~~·a;~~ ~~~ª~~~~! ~~ ~ii~à1~~~~·. r:~~l= 1 ;~!ft!~a!~rr~:º ~: r:Ps~~~~º cri~!~~ 
tar a propósta da prefalada Compa- 1 movimento de importanc1a. 
nhia, pelos motivos acima expostos. 

A' Procuradoria Fiscal para lavrar ;\llSOLVIDOS os RESPO'.'lSAVEl:S 
.J competente termo PEL.\ QUEDA DE lUALAGA 

João Pessõa, 20 de maio de H:138. 
(a.s. i Fel"nando Carneiro da Cunha 

:-Jobrega - Prefeito da Capital. 
Cônego José da Silva Coutinho, re

querendo licença para concertar . por 
c.;onta do adeantamento que recebe 
desta Prefeitura a casa n ° 34, â av. 
Professor Paredes, da indigente Ma
ria Partiria da Conceição. - Como 
pede. 

Cônego José da Silva Coutinho. re
querendo licença para concertar a ca
,'ia n. 0 531. á av. Des. Bôto, por con
te do adeantamento que recebe desta 
Prefeitura, da indigente Severina do 
Amôr Divino. - Deferido 

Cônego José da Silva Coutinho, re
querendo licença para concertar por 
c.;onta do adeantamento que recebe 
desta Prefeitura a casa n ° 63, â av. 
Dcs Pinho, da indigente Joana M. 
ela Silva. - Deferido 

Quilidonio Barbosa de Lucena. re
querendo isenção de irnpastos para a 
casa n _ 0 146, á av. Gel . Bento da 
Gama. em virtude de ser construida 
em terrenos que desse favor_ - In
cleferldo, em face dos pareceres. 

Cônego José da Silva Coutinho, re
c::uerendo licença para concertar por 
conta do adeantamento que receb~ 
ciest:1 Prefeitura a casa do indigente 
Pedro Rodrigues, á av Des. Novais, 
n _ 0 685. - Deferido. 

Judi da Silva, requerendo dispensas 
de uma multa que lhe foi imposta 
por infração ãs posturas municipais 
- Reduzo a multa para a metade. 

Cônego José da Silva Coutinho, ~
crncrendo 1icenç.a para concertar por 

Consêlho Penitenciario 
EXPEDIENTE DO DIA 20: 

Por falta de número legal. deixou 
de haver no dia 19 do corrente a se!)
são do Consélho Penitenciário. sendo 
distribuido entre os respect1Vos mem
bros o seguinte expedient,e nesta data: 

Ao Con.selheiro dr_ Francisco Se
ráfico da Nóbrega, os processos de 11-· 
vramento condicional dos presos, Ti
burtino José de Araújo e José Fran
cisco da Silva. vulgo "José Vitor". 

Ao Conselheiro dr. Ariosvaldo E.s
pinola, os processos dos presos Inácio 
Gonçalves de Assis e Oscar Pedro 
Oo11calves. 

Ao ConselheirO des _ Antonio Feit')
sa Ferreira Ventura, os processos dos 
presos Manuel Claudino Ferreira, vul
go '·Gaúcho'' e de Manuel e Severi
no Vicente da Silva. 

Ao Conselheiro dr_ Sinesio Guima
rães, os processos dos presos Rafael 
Pereira da Silva e Julio Macédo. 

Os processos de livramento condi
cional acima reteridos, serão julga
dos na proxima sessão déste Consê
lho 

Fôram expedidos os seguintes an
elos: 

conta do Jtdeantamento que receb~ Aos drs. Juizes de Direito das co
clesta Prefeitura, a casa pertencente á marcrus de Mamanguape, Santa Rita 
indigente Severina Maria da Conceição. e Campina Grande, solicitando a re
{1 Trnvessa Bento da Gama n ° 47 mes:::a das cõpias dos processos-cri
- Deferido ,nes dos sentenciados João Jovino Be-

João Virente de Abreu. requerendo ~erra, Benedito Rodrigues dos San
dispensa de uma multa que lhe foi · tos e Francisco Pimentel 
imposta. - Deferido 

Job Pinheiro de Carvalho, requerPn-
clo ndução na coJéta da casa n _ 0 449, 
á rua Silva Jardim_ - Deferido, nos 
trrmos dn informação da Diretoria 
ExpcdiPnte e Fazenda 

COMANDO DA POUCI,\ ~nl,ITA.ll 
DO r:STAJJO Ih\ PARAIBA DO 
NIJR1'E 

BARCELO}'A, 20 <A UNIAO> 
Fôram abi:iolvidos, ontem, no julga
mento em qne eram acusados c1w,o 
1espon.:.,á.veis pela queda de Malaga, 
os gem:rais Ascensio Martinez Monge 
e Martmez Cabrera. 

O NO\'O CHEFE MADRILE:NO VI
SITA AS <.11>RAS DE FORTIFICA
ÇAO 

MADR1, 20 <A UNIAOI - O CO· 
ronel Segismundo Casado, novo chefe 
da defésa da cidade, estéve, hoje, em 
visita de mspeção i:\s obras de forL
ficacão, onde combateu antes em ho
ras mais difíceis para evitar a queda 
da cidade; 

Pela manhã, o coronel Segismund0 
casado recebeu a visita do general 
Miaja e de outros comissários do ex
ército central. 

OS Nll.CI01'AL1STAS FAZEM NO -
VOS PROGRESSOS ENTRE COR
BAL/\.N E CA.STELLO'N 

SALAMANC/\.. 20 <A UNIÃOl - As 
trepas nacionalista~. ?.pesar do mau 
tempo, realizaram novos progresso· 
na frente de Corbalan e Castellón 

Ei\l AÇÃO A. ARTILHARIA GOVER
NISTA 

MADRI, 20 <A UNIÃO) - A arti
lharia govermsta desenvolveu, ontem, 
grande auvldade conLra num.erosos 
''tanks" rebeldes quando preparavam 
um ataque em direção de Alcalá c.ie 
la Selva. 

Mll.TllRI.\L BE'LICO FRANCÉS 
P.\RA A ESP.\SHA REPUBLICA
NA 

PARIS, 20 IA UNIAOl - O Jornal 
'"Le Jour'' mforma que na estação de 
montat1iJan fôram descobertas 203 
caixas. contendo 12 _ 650 quilos de botn· 

desguarnecendo a frente de Madr[ 
para ocupar posições habilmente for
Uflcnclas, prest,ando-se o terrêno qur
braào admiravelmente á defêsa. Iss, 
cxpltca a lentidão da marcha para 
a {rente e porqlle os combates são tão 
sangrenLos para ambos os lados_ O 
terreno montannoso e árido exige es
forços sobrehumanos de cada solda
do. Não obstante todas essas dificul
dades de terréno e de tempo, a com
batividade das tropas nacionalistas 
não arrefeceu_ Os destacamentos per
tencentes á coluna do general Gar· 
eia EscR-mei conseguiu ocupar hoje a aberto caminho para as planícies da 
povoação de Escriche, situada a Este costa oriental. São as mais fertels re
de Teruel, assim como importantes al- giões da Espanha ondé se encontram 
turas da Sierra Camarena Por essa as cidades de Castellón, Valentia ~ 
tnanobra os nacionalistas alr:ançariu.1 Sagunto A riqueza dessas regiões su
n.s nascentes do rio Mijares, que parr- pre dé víveres Madrí, de modo que 
ce tambem ser o objetivo das colunas dêsde agora' vai aumentar na capital 
uacionalistns que avançam n~ direçã-'> óa Espanha a escassêz de rnantimen
de E'ste. UmR vez conseguido êsse tos. Valencia é o único centro fabril 
dcsidcratum tornar-se possivel segni. do territorio republicano separado da 
o curso do rio por bõas estradas em Catalunha, sendo que em Sagunto 
aireção de Castellon, valendo-se os 

1 
e~táo os únicos altos fornos mct.alur

tiestacamentos mototizado.; desse mcl<J g1cos do centro do país 

CINEMA 

AMANHÃ, NO "PLAZA", "NASCI PARA DANSAR" ., 

Eleanor Powell. a maior sapatea- 1 Os ·· fans" pessoenses já conhec<'m 
dora do Mundo, é a estrela de '' Na!-ici Eleanor Powell, dêsde que a vtram sa
para dansar", o film que a ··Metro I patear em "Broadway Melody'' 
G. Mayer", em colaboração com a O film é uma deliciosa coméctia 
Empreza ·· Vander1ei & Cia. ··. vai a- musical cuja .suntuosidade supéra to
presentar, amanh~ ,em três sessões no das as proCuções anteriores no gcnc-
''Plaza ··. ro. 

No "Rex", amanhã, "Pintando o Sete" 
"Pintando o se_te" é o fllme-_revista tos sw·preendentes pelo seu conjw1to 

Que a Nova Uruversal produziu e o harmonioso e pelas "nuances" co
"~Rcx'1 vae apr~sentar em suas ses- 1 reogr~ficas que apresenta. Além dis
soes, de 3manha J so, os seus cenarios são ricos em h::ir-

Como já temos noticiado, trata-se . monia. também com a musica eston
de uma interessante pelicula de efei- ! teante dos salões! 

Os imitadores do "Gôrdo" e o "Magro" se exibirão, no 
dia 27 do corrente, no palco do "Plaza" 

Chegaram. ontem. á tarde, a Re- Górdo e o Magro irão representar no 
cife, a bórdo do "Neptunia", proce- palco do Cine Teatro "Plaza", estan
dentes da República Argentina. onde do fixado o dia 27 do corrente para a 
se exibiram com ruidoso sucésso. dois estréi~. 
lmpagaveis cómicos que imitam o A emprésa Vanderlei & Cia., sem-
Gôrdo e o Magro. pre no firme propósito de satisfazer 

Em Buenos Aires, segWldo soube- aos seus "fans··. apenas soube da 
mos, êsses inteligentes artistas obti- vinda daquêles artistas comicos ao 
veram pleno apôio dos críticos porte- Recife, mandou convidá-los a dar 
nhos. dois espetáculos nesta capital, no que 

O referido .. duo'' se apresentará á. foi atendida. 
plMéa recifense. depois de amanhã, Assim. haverêmos de assist1r á exi
no ~elho Teatro Santa Izabel, em que I biçâo. no palco do Cine Teatro "Pla-

g:1~01e~•~duo~s e~~:!~~
0
~t::;~

1
t~s ta~~ 1 ~:~~d~~s n~

1
s~~id~!pftti{e6 j! _se A~~~~~~ 

Casmo Teatro de Buenos Aires. ! Broní. empresário dos mesmos, que. 
Cônego José da Silva Coutinho, re

querendo llcença para concertar µor 
conta do adeantamento que rPcebe 
desta Prefeitura, á casa n. 0 120, á 
Tr:wc.ssa S. Julla, da indigente Bel-
1mra Mana da Concei<,:ão - Co;no 
1C'quer 

Quartel em João Pessâa. 20 de mai_o 
de 1938 

Serviço para o dia 21 tSábadol . 
Dia á Policia, 2. 0 tenente Severino 

Lucena 

Em João Pe.s.sôa, os imitadores do ontem á tarde, nos visitou. 
~éfic~eve~~a~!ra a:;~~~~ioJ~J~ ~:te~~~ f 
carro ~e mercadorias, CUJOS eixos a-

Francisco ,Lins de MirandA., reque
rendo 15 dias ele férhs regulamen
t.~res elo corrente exercício - Defl:'
tido 

Cónego Josê da Silva Coutinho, re
querendo licença para concertar a ca
~a n. 0 739 a rua Feliciano Dourado 
<lu indigente Joséfa Joaquina d~ 
Prança, por conta do adeantamento 
<iue recebe d~sta Prefeitura. - De
ferido 

C.ttarina Bezerra. requerendo licen
ca para construir. uma casa de taipa 
e telha eu~ Tambau·. - Deferido 

Manuel Ferreira Jut1ior, requerendo 
h<'f'nça para reformar de acôrdo com 
a planta anexa a casa n _ /) 262 á rua 
S_âo ,Tosé, de propriedade do sr: Agrl
~·10 'Queiroz. - Como requer 

Dr. Mc1ra de Menhes, requere11do 
lict.:nra para abrir umA. avenida no 
M'U terreno em Cruz das Armas -
De1crldo 

Ai:teno1· Galvão de Mélo, !"equercn
clo lJcença para construir um irnlpáo 
111:t av Epltac:io Pessõa - Defendo. 

A Prefeitura multou. RoOrrlo Van
bt: em 20$000 

Com referencia á concorrencta ad-
1,11mstrativa feita pela Prefeitura, en-
1 re várias (;cmpanhlas de Seguro:=:. 
para cumprimento do disposto no De
lTC'to n ° 24.637, de 10 de 'julho de 
J!l34, o sr <lr. Prefeito, deu o segutn~ 
te clc.spacho; 

Examinaudo as diversas prOJ')Ostas 
ele concurrcncia para seguro contn 
1,clrt-:ntes dos operános municipal,;, 
verifico que existem trés companhias 
c.om propóstas mínimas e perfeita
mente ictcuticas. 

Jo:, como n Con1panhia Internacio
nal de Seguros, dentre as tres é que 
•· interna sistematicamente os seus 
doentes 110 Hospital de Pronto So
rorro". conf'c',rme afirma em seu pa
recer o dr Diretor da Assistência .Pú
lJlicu.. dando. as.,:;im. tun luçro const-

Ronda á Guarnição, sub-tenente 
Fernandes 

quecera.m-be em demasia, obrigandC' 1,-------
ao desembarque da mercadoria. Inci. 

CARTAZ DO DIA 

Aclju11to ao oficial de dia, 1. 0 sar
gento Ramalho 

Dia á Estação de Radio, 3. 0 s::1.1·
gento A1rton 

Guarda do Quartel. 3 ° sargento 
João Goncalves. 

Gunrda da Cadeia. 3. 0 sargento 
Josê Bonifacio. 

Eletricista e telefonista de dia, sol
dado José Mariano 

O 1 ° B. 1. e a Cia. de Mtrs. da
rã_o as g-uardt1s do Quart,cl, Cadeia Pú
blico, reforços e patrulhas. 

Boletim nümero 110. 
( As. l Delwiro Pc-rcila '.le 1.ntJl'arlc-. 

Cel Cmt. Gté>ral 
Ccnfc re com o rrigi11al Tl."n Cel 

Elisio Sobreira, sub cmt 

INSPETOltl/\. GEIML DO TllAFE-

d0nt.e sF-melhante já se produziu no 
dia 14 dêste més, na mE:sma estaçã.0 
Então. os operários encarregados da 
desce rga descobriram três canhões 
completos com todos os seus acesso
rios. Em ambos os casos, termina " 
jornal citado, éste carregamento foi 
dirigido para a Espanha republicana. 
via Cerbére 

MORTO O <;OMJSSA'RJO POLITICO 
DO l'XE'RCJTO REPUBLICANO 
ESPANHOL 

SALAMANCA, 20 <A UN!ÃOl - O 
comunicado do quartel gcnN1'tl nacio 
nalista informa que foi morto o co
miS:i1._rio politico ôo exército republt
cano espanhol na batalha pela póssc 
d!' Alcalá de la Selva_ Os n~publica
nos deixaram no terreno cerca de 300 
mortot entre os quais vános oficiai:.; 

GO l'úBLJ(;U E IM GIJAIWA 1\ LUT\ PELA CO~QUISTll. DJ, 
l:IVIL MO~CRUEL.\ 

Em João Pessôa, 20 de 
1938 

maio de SARAGOÇA, 20 <A UNI.A.O> - Dâ
:;;e grande importancla estrategica á 
lom0d0 de Mos<'ruel2, situada a mci<' 
caminho da estrada entre Teruel P 

Alcalá de Cllisbert, na costa do Me-

REX: - Na. vesperal. "Cn· 
-.:ar é Melhor", com Bnrbar1. 
Sta.nwick e Gene Raymund, da 
"R.K.O. Radio'', 

- A' noite, ·•vencida a Ca
lUnia '', com Warren William e 
Karen I\Iorley, da •• Para
mount" Complernentos 

PLAZ..\ : - Na vesperal. 
''Um Crime ao Luar", com 
Chestcr Munis, Ma-dgc Evans e 
Lt"o CaHillo, da "Metro G. 
l\Iayc1·". 

- A' noite , em "Sessão das 
Moças", .. Adeus I\1ulbt.'r<'s", 
ro01 Joan Crawford, Franchot 
Tone e Robert Montcgomer:v 
da "Metro G. Ma.ycr .. 

FELIPEA: - Ses._ão da!>. 
1\-Jo<·it" ..- .. O Ca.çadol' Bl'a.n
co", tom l\'arne1· Ba d er. e 
Juuc Lang, da. "20th Ccntury 
J<'ox.. Compll'mentos. 

SANTA ROSA : - "Fõgo 

Sôbrc a lng-la.tet-ra", da ·· Uni
Led Artists" 

JAGUARIBE: ''M ulher 
l\Lur;1:rla.", com Belt.c Da\'is, 
da ·• \\-'arncr Firts ·•, Complr
mcntos 

IDEAL : -. "A Caprichosa", 
com Fay lVray. Complemen
tos 

S. PEDRO: - "Esperanças 
PN·didas" com Winifrcd Shaw 
e. mais, a. 6. ª série de "Fiam 
Gordon.,, com Larry Bu.stcr 
Crabbe, da .. Unive1·sal ·•. 

REPúBLICA: - "Bozam-
bo '". com Paul Robson e Lr~· 
li e Banks, sob a direção de A
lexandc-r Kords. da "Unitcd 
Artists". Complemento. 

J\lETRôPOLE : - "Entenn
dos Vfros ··, com Barton Mac 
Lanc. da "\o\'arner First.". 
Complemento 

Serviço para o dia 21 (Sábacto1 

Uni!orme 2. 0 1caquil C:iterranco. hlosc.ruela está a 1. 470 l --------------------------

Permanente á 1. 4 S-T., an1nnucn.se ~~tr:01~1:g,~1;u;a~r:~jJ~~~~1e~e{erªco~; 1 -========================'"i\ 
t-1tt,:,~ ~ª 11~~/:\m;i~t~~;t!ª~~siç1

;,~ D R , J , C L E M E N T I N O J U N I O R Pedro Patr1cio 
Permanente á S P., guarda de 1 ª 

ch1sse n. 0 9 estratégica elos republicanos. 
Rondantes: do tráfego, fiscal de 1 o. 

classe n. 0 50; do policiamento. fisr .. I '\. L lll' \ ~ A FREN"TE DE TERUEJ, 
rondante n. e, 4 e guarda de 1 . ª cla!i-
se n. 0 8. FRENTE DE TERUEL. 20 'A 

Plantões. guardas dvis n!i 19, 23, UNTA01 - A ofensiva naclonafü;tu 
73 e 13 • pro~guiu hoJe numa frente de con~

bate de mais de 60 kms de compn-
Bolctim n ° 110 _ 1 menta. partindo de Corbo.lan, recente-

mente conquist.ada. O mau tempo im
< As.) Tcn,.ntc João tle i;oa,a e pediu o emprego da aviação. não per 1 

Silva, lnspetor geral. . ;r/~~~1Dº tampouco a atuação da :tr- 1 

Ex-Interno, por concurso. do Hospital Osvaldo Cruz - Ex-interno de. 
Clinica de Doenças Intectuosas e Tropicais da Faculdade do Recue. 

Curso de Especialisaçâo em Tuberculose. 

Clinica Medica - 1\-lolcstias lnfeduos~ em geral - Diagnostico e 
tratamento especialisado das doen<'as dos pulmões, brnnquios e pleuras. 
CONSULTORIO - BARAO DO TRIUNFO, 419, 1. 0 

- Fone. : 1.304. 

(Altos da Go.Ieuta,,,N.obre). 
DAS 14 A'S 17, DIARIAMENTE . 

Residencia: - 7 DE SETEMBRO, 221 Confere com o oriilnal : F. Ferrei- 1 Os republtcnnos têm trazido para 1 
111 de OUvçlr~, syb·lnspetQr. ~·ta reg!flo "'suas melhores tropas ~;;::..:;;==:;;;;:;=a;;;:;;;;;;;;=================:t) 



A nona Mistlca, o nosso 
Partido e o nosso Chefe 

<Gonclu.sâo cl~ 1. 1 pg J 

1hr f1'i r a111 111a11ik\lath1, pclu 
E,é r l'i lu, u 1>1·c,iclenlr Gclú lio 
\'arga:s ...,r rl'feriu, com pa la, rn, 
r h cias da maio r , ihra~·úo p:.tlr iú
lira, á l'unc,:~iu de rol':,,;úo t· di..,cí
vlina {J ll (' \'êlll d(•St'l1l!)l'llh a tJ dO 
a"i llOSSU"i CO l'})Ol'aÇÔl'"' mi lil arc~. 
afi r mando, adianh', c..1ue "o Pah 
km molivos para t·onl'br 110 ,l'u 
•lcvotamenlo como pri11dpa l ri u
dor dn orclc111 e ela segurança 
Jtaciona l ". 

E perante os soldado, du Dra
\jJ, o Chefe '.':acional rcalinnou 
a vuca~üo Ue !',lia , itla, que ê 
~ervir ú P:.itrin. <lia por dia, hora 
por horn. 1n inulo a minulo. c·on
<· luindo cmn ~, nrnior t·ncrgia 
111oral o ,cu impressionanlc tlis
t·urso c·u11, c",tas pa la,Tas q u e l1úo 

1 

•lr l'irar gra\'adns par:1 -.cmprc 
no cc,ra\·:io de lodos o, lirasi lei
ros: ''Núu h a hr"i il <H,.·õcs no mru 
t·spirilo. J>rrl'iro ..,cr rlinunadu, 
1 rucidado prla fe rocidade i nhu-
111ana a ('(•l.lcr uma li nha, siqurr. 1 

1•0 prog: ··~11na de rccun~lru~;'.io 
1110m l e ma terial tio Jfra,il, dc n
iro elos postulados do ~adio nu
e ionrilis1110 que cun..,liluco1 a es
·, utur;1 elo Estado :-Sovo 

Soldado, do Brasi l ' .\ P:'itri<> 
e,pcra de ,ós, clefê,a pronta e 
intransigente. Todos os lions 
bnisilciros s:io soldados de si1a 
grn.11dr:1.n. i\larchcmos sem le-
1uor, certos de que o nq\so r..,
forço e n nossa coragem <lomi
nar::ío todos os inilnigos - in1-
rn igo, do Brnsil grande, forte e 
t111ido 1 ". 

São conecitos proferidos por 
, 1uem. de hn muito. Clllpcnhou 
u suu vit.la pelo nrnior C'ngran
decimcnlo de Drnsil. numa nti
lnde franca. dcrid1da a arros
lar con1 lodos os sacrifidos na 
<lefêsa intransigen[e da inlegri
datlc da l\'açi'io' 

A UNUO - Sâliallo. 21 tle maio de 1ns r "I ... 

e ~ 
SEM NENHUM REPARO !11 

É UM PRODUCTO DA GENERAL MOTORS 

tl record<' de um Omnib1ttf 
Chevrolet que [az a linha 
Süo Paulo· Santo André 

N<) 1raf1/!n d1ario cnlrr ~i"111 Pn11lo_ 
P "':111li1 \ndn'., 11111 0111111ltu~ ( '.hr 

,·1olc•t ,1•111 dl' p•:di1.ar p,11' n·cmdr 
Jl1Jla,r•l: 100 111il h.il1Jt1H'!l't1...,, ,;,('Ili 

11f"rilrn111 rr.·parn <' "it>lll s<· 1 111rr uL,rir o 

1110\n: p;•ra a li1111:t•1,H htilJitual"', rumo 
d, .. ('lun, o s1·11 µos:,,,uidur, sr. \m~ro 
\la,lin, du ~ihtL 

J..,ln, ::11i~ ... , /., lvpira11H•nlf', uma pPrfnr-
1111JJ1t'P Che, r11lt-·I. Po:,;s1iidorr~· <lt> Omn1· 
1111.., P ( ~awinhõP..;, í.hrvrolrl, í'Jll ludo n 
Bra:--il. Yrril'i1·u1u no trabalho U..- todo 
dia, qtH' ("IH',Tolel cu-.lct 111rnos 11a co111-
pra" na nw11u1r11<;Ui1: ga ... la me110 ... ~a
solim.1 P Jl1f'llos ol<'c,, r\i~P UH·no'- reparo~ 

e tem maior durahilidade díicienle. 
Para tra1i...port.r mais rapido e- mais cco
nomico - escolha Chenolel. 

,----@llw----

J. 

AGt;\Tl,S CHEVHOl,ET J,\t 
JO\O PESSO~: 

Barros & Filho 
Rua .'\laciel Pinheiro, lí2 

Outros \g("n!Ps ºª·"' prim.:ipacs 
cidade..., do Bra,il Porlanlo. só hn u'a mhtica: o 

Brasil. Só hn um partido: o E,- 1--------------------

1,,do :,,'ovo. Só ha um clwfe: E S P Q R TE S R E G I s T o V I D A 
RAD I OFôNI CA GelúJio \'argalj. 

VIDA ESCOLAR 
LICEU PARâJBI\NO , 

Prova parcial 

F'ot afixado ontem. na portr1rfa do 
Llceu Paraibano, edital C'ham.audo ho· 
je á prova parcial todos os alunos ma
triculados nas seguintes disclpllnas: 

A's 8 h ora<;: 
H..istória l.ª série, 1.ª turma 
Cienclas 1.1' série. 3." turma 
Geografia 2. 11 série, l.ª t.urmn 
Portlll!uês 2. 11 série, 3."' turma 
A's O 1'2 hora'>: 
Hislória l.ª série. 2.ª turmn 
Geografia 2.ª série, 2.• turma 
J\'s n h ora-,: 
Francê-s 3.11 Rérie, l." turn1a 
Física 4.ª :série'. 1.ª turma 
Química 5/ sêri~. I .• turm.ri 
A's 14 l:? horas: 
Ma.Lemátkn 2.11 série. 1 .n lurma 
Francês 3.0 série. 2.n I urnrn. 
FJ:,..ica 4.ª sérlr. 2.ª turmn 
Qu1mfoa 5.ª série, 2.n turma. 

1 ~ECUE1'i\RIA D.\ Llfii\ DESPOR-
Í TIY.\ Pi\RAIB,\11,,\ FULIU)I ,No~ º' rur: 

N::1 SC'crelarfa. da Liga Oe~portiva 
raraiban:i preC'isa-se falar com os a
madores al:.o.ixo no primeiro cxpedien ... 
te, das 12 ru; 13 horas e, no segundo 
das 19 ás 21 horas, todos os dias utei~, 
para efeito de regularização ele inscri
ção dos mesmo~ amadores· 

11itere · e de sua edilidade, esteve no P. R. 1-4 RAOJO TI\BAJA.Kà DA 

Fez anos ontem o menino Luiz, filh".> 
de sr. João Justino Leite, diretor co
mercial da Grea~ \Vestern, nêsLe Esta
do, qu~ por aquéle m.ot~vo. ofereceu 
v.ma ceia aos seus am1gumhos. 

Palácio da Redenç~o. conferenciando PARA18A 
com o Chefe do Govérnoí 

Dr. Elpidio de Almeida ; - Esteve 
ligcirnmente nesta capital, retornando 

Pro.;rama para hoje: 

8otalógo: - · M1KUel dos Anjos FAZEM ANOS llOJE: 
(IJ. 

em seguida, para Campina Grande. o ll.00 _ Programa elo almôto com 
dl. Elpidio de Almeida. conceituado gravações populares oferecidas pelo 
rnédico conterraneo, com clinica na- Cine Felipéia 
qucla cidade. 12.00 - Jornal matutino - Noti-

Espor te ('lubc: - Orlando Lacet 
[Jl. 

Pita;uart<~: - Antonio Ponte:s 111 
Auto: - Uill'c,011 Mai·lins Cl) 

Ontem. à tarde, s s. este\'e no Pa- ciário e informações telegráficas do 
A senhorita Líu Nobrega, sobrinha lácio da Redenção. em visita de cwn- Pais e do esti·angeiro 

do 3t. Ascendino Nobrega, comcrcian- pri:nentos ao sr. interventor Argemiro 12.15 _ continuação do prosrema 
te ne~ta praça. de Figueirêdo. do almõço com gravações populares 

- O menino Diraldo. filho do sr. - Esteve ontem nesta c~pital, o oferecidas pelo Cine Felipéia (Lo-

0 "E~rOR1'E'' TREINAR\' AI\l..\· ~~~:~1d~~~ca~obrega, comerciante em ::i~~~~na~iJia:~~º~l~o~~~~c\~ ~r~fe1~~ee~= cui~~~OK~n~·~og~'t~~:º~ara o jvntar -

A direção de · ;!~rl.es do .. E."poi·. oti:~~1

:r~~rfa~i~~.c, fi~h~enJ~ori;~. 1~:~: h:, ~eR~1~~~b~e 0~~~:~ ; Pedras de Fõ- ~ 1~::ções selecionadas da nossa dis-
te Clttbr ·· l'1,,lá convidan~o todos C?~ Di'J·_. de r..iéla, prop:·ielário nesta ca- go. onde P. proprietalio e rigura de re- l9.00 _ Síntese do~ acontecimentos 
";('Uó amad(1rc~ para um ugoroso tre1· 1 pi tal ale.,:, socinl, o nosso amJgo sr Gerou- do dia p R I-4 informa. 
no, .~umnha. a~ 6,.1:2 horas no campo .~ o jov m Millon Bezerra de An- cio Chave. 19.05 _ Musica variada _ GC'ni 
do ~9 de Maiço · esperando O com- drade, filho do sr. Salusttano Andra- Santos e Ol'lando Vasconcelos. 
parccnnento de todos os _mscritos. de. comcrcmnte nc•sla praça \" \RI \S : 19,30 - Programa com a Jazz elo 

- Em palestra qnc tivemos com u - O sr. Al'onso H Cavalcanti, fun- 22.º B. e. sob a regencia elo tte Se-
~~ 'i:i-;~lpo~l"re~.:e:~t~sf~~;a~~~~~~;~eq1~~: cionário E:t;tadunl em Picuf. Continúa obtendo sensi,·eis melhoras verino Gomes Pereira. fLocut.ôr Ah-

- o sr. Renato Uchõa. funcionário <'l~ seu c~l~do d~ saudc, a sra. Isabel rio Silva). 
e:~l.arla disposto. ctagóra po1• diante, a e~tadual nesta cidade Le~te d.e Melo, e ... posn do ~r. Alves ~~ 20,00 _ Retransnüssúo da Hora do 
punir rigorosontente todos os amaôo- _ A sra. Ahtídc Pereira Gomes, es- Mele. uelc~ndo do~.º ~ístr:to_ da cop1- Brasil 
re5 que sem cau\a justa deixassem de po~n do sr. Pereira Gomes, comercian.- tal. a. qu~l ~e subm~l.êra ultunamcnte 21.00 _ Cançõet 
~~~~p~ltc~\:~.;~6:s\r"j1~~~á~l~~~ ;iº~i~'cf~~ te em no.~,sa pra~a 

I

a mE::lmdrcsa operacao_. . 2115 _ Jon1al oficial. 
_ A sra. Da_hla Barrélo Põrto .. e;- Mme. Alíif" __ ele Melo_, que PRtá m- 21 :20 _ .. 0 seu programa dalll:iOll-

t:;SCOLA ~t::C1i1'0AJUA DO JNS'ft. 6ão de qw O ''Bs.portc" se reobihta~ã posa do sr. Elp1dio Pórto. do come1"C10 t.erna.da na ca.,a de Saude, tem rece- te" _ Gravações populares ofcrcci-
TU'.l'O UE EDUCAÇAO I C' as meU1clas a Sll:fem po.::;tas em pr - desta praçn. bido muitas visitas das pessõas amiggs 1 Od 

t1ca, se1áo te~lmente ugorosas. - O sr' Antonio Augu~to de Ar- e .:Parentes. . cta;2.Õg1~ cJi:nal !~fado 
1.

11 

Pro,·a p;1rcia l 1':\R JIE t;;;.,PORTJVi\NA ... tSJNA s. , rou~~elns Oa.lvão. func.ion.áno estaduai I N T DO FoA RO 22.10 - Prossegue o seu programá 
Oit1 23 JOAO aqui. O AS c:tansante - Gra\'açõe&. populares da 
F'rancés da 2.ª série - 2.• turma ás A 11a_1 hl· •p a.ç~io ,lo "~ota.(ogo E. C" -:--- q mrm~~ Astrog1ldo, lilho do ~r CosA Odeon 

8 hor~:5. Ten, It1?,t1t· umunha. a rarde na Joao ae A1·aujo Dia!';, residente em Rio . 2?.'>5 _ últimas noticias - p R 1-4 
Geografla da 2. 0 ~érie - 1 ª turma ·'U.'.-llla S.io Joílo", uma Larde_csport~-1TinLo. . . . . f'.C'I O =::,EGt:J~"r.E, ONTE:n .. O 1,10- inf~r-;ua. 

ás P~rt~~;~ês da 3.ª sérl". ás 9 r2. ~~· ~~l~lC~~°:i:t~' ~?;ei~!.ta p~;;r;:t::~: G;-ci~o J[~!~~. ~~·~e~~~~teh!~~~ ifag~~ \ DIE"'I O ºº~A'p}.~fERlO~ HESTA iil~;?º - Dôa noite - (Locutor J lcl-
Malt-mátlr~ da l.'' ~f:'rie - 4 ··(ur- dl-lQll 'k 1.J11port~ntc centro tabnl dn Grande 

111:'t, ã.s 9 l 2. várzea do Pamiba - O menino Fuh·io filho cio dr. José 
Dia 24: o "Botafógo E. e.·· desta capital. Saldanha, juiz de direito da comarca 
Ciencias da l.'' ::;crit• - l.11 turnm foi gcntlhncnlf' convidado por aqué- cte Picui. 

:ls 8 horas 1P adcE1nlndo inrhH;t:i'ial. a Mm ele le- - A senllorit~ Maria tto Socór"O 
Ci«'T1dns clE1 1.11 serie - 2.11 turma, vnr até a "U~ina São João" uma re- cant11ice. filha do ,-r. Felix CantalicP 

lls O 1 2. pn•1,011Lnção de at.làta".,, que participa- da Trindade, residente nesta cidade. 
Gcol..raf1.1 da 2." série - 2.1' turma, r[10 c!3:: \.Írlas prnva<, csporLivas ar- - o menino Jofé, filho do sr. Se-

1is li hora~ ga11l1,a(l;JS cm ltonl(•nac~m á dflta, com bastião da Rocha Dinii, residente cm 

J. 1' ( ~ rtórin - l!.:scri vão. dr Pedro 
Ulisses de Ca:valho 

Firou designado o dia. 25 do corren
t~. ás 9 noras. nu snl:1 das auctiencias 
do J11izo d-e Direito da z.n Vara. para 
a contiuuo.~ão dA. instrução prepara
tória do processo-crime instaurado 
contra Franci3co Correia de Miranda. 

BIBLIOGRAFIA 

I-Ilstorlfl. tla 3.ª sel'Je, á:;, D 1 2. rl<'mcntos exclusivnmenle botafôguen- Esperança 
ocs - A 3ra. Julita C. de Andrade, es- Fóram com vista ao dr Promotor 

Boletim do lnstitut.o do !\~·u1•flr t' do 
Alcool - Recebemos o bolei lm iuf01 
mativo e estatí.,tlco do Instituto dn 
Acucar e do Alcooi. correspontlentc á 
2. a quinzena de abril próximo findo 
o qual tn.lz, em ~cu texto, interessan
tes d,1dos estatísticos sobre o movi
mento indtt<;trial dos produtos da cu-
11a de açucar 

As~lm. o prcs.iclenle elo bi-campeão posa do M'. Noigi de Andrade. runcio- Publico da comarca. µara a devida 
1wraibano avjsa nos amaclôre~ do L'' nu.rio do Bnnco do Brasil em Salva- promo<'5.o. os auto:-; crimes contra Se-

~st~; ~:;t~~~·~ã, cJâs ci1~1bf,01i~e :ivi!~~ (:o~ A mrnlna Alba. filha do s; .. Se- \·erino Hkardo e Antonio f'i.nnino TEATRO 
~lo "Pnraiu:1-Hotel" _onde ~slsrá o vrrmo Brzcrra, re .. 1ctcntc nesta capi.- Fóram conclu~os ao dr juiz de Dt-

L:-: P ET., Cl lJ.,() EM UENF.F ICtO n,\ onlbU!-i que os con-tuzir:í áquela loc9.- tal reito da 2." Vara. os autos crlmeli con-
" 1\1,li\ N( A P RIJLETl\ltli\ UEl\'El' l - IMallc. tra Francisco Col'!'eia de Miranda ASSOCJAÇOES 

CENTE'' A Pmlmi-xadn botafoguen;e partU·a l'ii,\ SC II\ lEKTO: 
1•1Tcisomcntc áquéln hora.. prlo qu~ 
1 ka r111..:u rr·cicla a pre!:iença de todo.s 
"'<ntam"nlr ás 12 horas. 

O:s :imadorcs da "Uniúo Tcutn.11 
Pr&.'Jôensc" do.r:\o, ; I innhã, ás 20 ho
rn:,. no T('atro da Al ia.nc;-a Prol<"t.árht 
Menefif'c ntf', na avl'nirta Benjamin 
Consiant, n.0 117, um atrarntc rspr-
1 à.cuia. cm beneficio déssa agremlo.ção 
operã.ria. 

Serfi.o levadas á ctna a.s 111" , ·iantcs 
c·omédia.s tn.tttula<le& "Espir,1,0:,.; cm 
Co!ia" e ·· Hotkl Malassombraclo" 

Tomarão parte nas aludidas pé<:ns 
os .;eguintes atõres: Tones Fllll01·-Gl
lato Ribeiro. Lourcles I\\arques, George 
dE" Ollvcirn, Franci6co Ribeiro, Orlan
do de Vnsconcélos. Francisco Ferreira 
e- Céfnir; NAcre. 

l!.:' R 6egninte a composic:fio da em
b,nxart~1 cl(l bi-cnmpeão ela cidade· 

r n ... id rnte; - Jo:;é Vilaliano de Car
valho 

Or:ul,,r: - Jof\o Elias BPn1ardes 

Oco1Teu. :inte-ontem. ne::;tn capital, 
o nascimento do menino Jo::;é. Hlho do 
sr. João Outra do Na:,;cimc11to. comer
c!an!e ní'.,:ota pr,1p, e de sua e~po.sa 
sra. Maria elas Neves Paiva Nasci-
m.E.'nto. 

$a'i~~i;t~o~rh~p01·t~: - José Pedro dos \ ' lAJ.\ ~'fES: 

.fo p:a.dorr-.;: - Pagé, Lauro. Felix, Prefeito Elad1o .lfélo · - Vindo de 
Guic.Hío. Clodô, Lém,os, Humberto. Ali- Sousa, chegou. ontem. a P[-l.ta ca.pital 
rJo, Arnclico, Idalino, Rona.kl, Helio. o nos6o amigo sr. Eladio Mélo, opP~ 
Flavlo, Adcmar, Geraldo, Ró1,·ere. roso prefeito daquela' importante co
Báu, PaU1o. Tontco. João Caranga. muna, onde vem realtzando uma efi
Odilon. Raife, Edisio, Salvador Cli- ciente administração. 
clcnor. Edh,on f' Lamp~. .8. . que vP\u R trato dr ílS.'-Untos de 

Ca_ 1l11·io do rte.:!"i'-tro C il' il - Escrl· 
vão. Scbnst,f.o Baslo.s Centro r.cneficcnle Para iba110; 

Fôram rc~i~tradas, nês,e cartorio. as Derorrendo. amnnhã. mais um o.nt
.se&'1.Un{es crlanC':t.'i ncem-no.scidas: - versárlo de sua funda(."ão. c~sa sodl'
d':'· rta Uo ~cco,·ro Borges, Antl)nlo dadr com 8&de á rud 18 ... lc No,·cmbro. 
Via1,a àe Oliveira Itapuan Bóto Tar- n.0 155. ne!'ltn cidade comc-morflrA, fO
gino. A11tunio G&ldino da Rocha. João lcnementc a data. donde po~e ó norn 
Ue D~u:-. Rocha e Jo,,é Paiva Outra do diretorw. tendo lugar êsse ato ás 20 
Nn..<,,c11w:•nlo. 1 horas. 

- Pflra assi.c;tlr a referida festlvic\a<lc, 
o bito . Pôrnm registn~dos. no mes- recebl'mo~ Ate11e1oso convite. firmado 

mo cai tó110, os obitos das seguintes ! Jxtla romlssRo do Cent.ro Bencftcentf:' 
pessoas: - ,Jm:io do Cunha. Maria de Paraibano. que se l'UJTIJ)õe dos sei:;:uln
Lomdei; Luna e Ma.rfo Francisca da I te.; associ11rtol-i: João Maciel dos San
Conceiçéo. tos. Juvcnal Pereira ela sn,,a, Mflrli 

Os demais cnrtol'ioi;; 11:lo fonwreram Nunes Leite. José HPrminto clr f'ousn r 
uõtas á rcportat5em. Manuel Alve:. 
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-ÚLTIMA HORA 
Nomeado lente catedratico 
eia Faculdade de Direito do 
Pará, o dr, Generino Maciel 

Acaba de ser nomeado lente ca
tedrático de direito romano da Fa
culdade de Belém, no Estado do Pa
rá. o nosso conterraneo dr Generino 

CLUBE ASTR:élA 
A posse da nova diretoria 
e as proximas festas do 52." 

aniversário do clube (DO PAIS E ESTRANGEIRO) 
l'REMIANDO OS QUE SE INTE

RESSAM PELO TURISMO FRANCi,;S 

RJO, 20 (A. N.) - O pl'esidente da 
'.As:soria('áo Brasileira. de Impren~a. 
1,1· Herbert Moses. recebeu uma co
lllonica('áo da embaixada francêsa 
dizendo que o Comissariado Geral de 
Turismo da. França acaba. de in§tituir, 
vl&m·ando cm todos os anos, prêmios 
Hte-rários intt"rnaciona..is, destinados a 
escritores de nacionalidl':.de estrangei
ra que se ocupam em sr-rvir á eausa 
do tni-ismo francês. Esses p1·êmios se
rio 1·espertivamente de 25.000 e 15.000 
fran<'os. 

A REFORMA DO MINISTE'RIO DA 
AGRICULTURA 

TUO, 20 fA UNIA.O) - Em reunião 
de hoJe, do Consêlho Federal do Ser
viço PúbJico Civil, o ministro rnnan
do Costa apresentou o projéto rlr re
fotma. na ortanização de sua pasta . 

Sa.he-s.e qut' essa rerortna a.ting('. 
p1·h1cipahnente, o Departamento Na
cional df' Produção Animal 

JORNAUSTAS BRASILEIROS A
GRACIAl>OS PELO GOVi':RSO 

CHILENO 

RIO, 20 (A. N.) - Perante g"l'ande 
númf"ro de pessôas, 1:epresentantes da 
imprensa, da sociedade carioca e do 
coi'PO diplomáti('o, fôram entregues. 
hojP, as rondecoraçóes com que o Go
v~rno elo Chile, distinguiu alguns jor
nall..:tas bra,;ileiros A C'erimônia teve 
lugar na séde- da Embaixada. chilena, 
á rua. Sen:u1o1· Vergueil'o 

Fô1·1UT1 agraciados os jornaft..,t.as 
Paulo Filho, dil'etor do "Col'l'rio da 
J\.JarJ1ã ", Roberto Marinl10, diretor do 
·O Glôbo", Jaimt" Barros, diretor da 
"A Noite", além do escritor Danton 
Jobim, redator-chefe do ·• Dial'io Ca
J·ioca" . 

Disse o ehPfe do Govêrno gaúcho j UM NOVO MJNJST~RIO NO GABI· Maciel. ex-deputado estadual pela 
fJUC o golp<" foi orientado nor ideolo· Nt:TE INGLHS Paraiba e antigo político militante 

r~~~1:.b~:~~~::,e~!~:rt~~r~i::ptl~'\o1: [ LONDRES, ?.Ó (A, N.) - O sr. n~~~e s~s!~~~ atualmente, v!nha exer-
rovo pt"los criminosos planos poslos em 'Winston ChurC'hil deu publicidade a cendo atividades na magistratura pú
rtrática e rclinnentc anulados pela a('ão um .. memorandum" r1ue lhe toi diri- blica da Baia, transmitiu o seguinte 
oronta <" enpa·tdC'a. do prf>iiide-ntc Gf>tú- gido pelo t-x-rnini,;;fr1 da Drfé ,.t., i,r telegrama ao interventor Argemiro 
lio Vargas. a1,õiado pelas forças a.rm:t- Thomas lno;kip, ~·oli<'il.tnc!o a c•m'ititui- de Figueirêdo. comunicando a sua 
da,;;, ção de wn Minb.H•r,o das JHunh.õcs, viagem para o Pará: 

- tlada. a eslrPita função do .,tíni~tél'hl <la Baia, 20 - Interventor Argemiro 
MFLP.OROU O ESTAOO nF SAúOE Defêsa oue cuida •n!.it'!ltne,nle de run- de Figueirêdo - Palacio da Reden-
00 JN1'F.RVENTOU FEDF.RAL NA ('Ões estratégicas. çáo - JoÃ.o Pessõa - Paraíba -

BAtA O l\lini~lério ria!.> Mr-ni(Ões cleverá t<"r Tendo sido nomeado catedratico de 

Amanhã., ás 15 horas, estarâ reuni• 
da, no Palacête Tamblá a diretoria do 
Clube Astréia' para tratar das grandes 
iestas de posse de seus novos dtretore:,, 
e comêmora<;>Uo do 52.0 anivcrsâ.rio do 
p1 estigJoso ~odalício 

Par~ esta reurti.lo f., necessario o 
comparecimento dos dir~tores e denuti~ 
~ocio'i il1teressados. 

A pOS!-e da nova diretoria terá lu
gar no próx imo dia 30 do correnle 
sendo que o baile de aniversário e eu: 
homenagem ao novo presidente clr 
Raul de Góis, se realizará no próximo 
,:,a 4 de _Junho. um Consêlho Ei.pC'cta.l <:om a rrspectiv,1. direito romano da Faculdade do Pa

S~\LVAOOR. 20 (A. N.l - O inter- Jegisla('ão, di\'idida em duas pa1·tes: a rá. seguirei de avião para aquêle Es
,,e_ntôr Landulfo d(' Almeida. foi aro- primeira 11:ira tempos de p:iz e a <ie- tado na proxima segunda-feira. A- MEIAS PARA SENHORA, "CRF.PJ<~ 
~;:ct!~;nt'!':n.u~nn~~~:~~~ .. !!a:;i~~:c!~:: g·unda para tem~s dt> guerra. _br_a_ç_os_-_c_e_n_er1_n_o_M_a-0_ie_1____ CHIFRON" DE 25SOOO POR 181000 

so· NA "CASA AZUL" 
11,eanr~ :~a:r;á~:d. e,~::i:Pnt,?;;,f~ei:~~1:: ~ORRF. A PROPAGANDA DAS NA- As impressões do prof. 

• cor.s EUROPi':A~ '1,1 AJ\IERICA 'DO E L E 
,•ne apnrol' n.io haver ~ravidad e. no SUL u1· Pernambucano e de J T Q ~,tado de saúd• ele s. excla. informan - ,sses 
doi,:\~,'

1
~· :~1~,!~~t:~c;::~•J~1?."':i":'kf: WASHINGTON, 20 .(A. N.I - Um SeUS assistentes SÔbre O • • 

'd I t {erresentante do Departamenlo do Es- Hosp·1tal de Pronto SocoA rro O nevo presidente do lnsh• mt"ida. mc-l}lorou conM erave men e, ado, dPclarou. hoje, a uma "omissão 
lendo enviado, a propósito, um tele- do Senado, que o p1·esidenle Roosevelt • fulo do Acucar e do Alcool 
i:;sl~o d~a;;:~nicação ao presidente solicitál'a. Que se realizasse uma. inves- desta capital Comunicand-;, ao sr ·nter l . 

_ t~ga"ão so~re a p,·opag;anda. tl~s Na- Argemiro de Figueirêdo· h~ver ~~~1~~ 
A ESTADA DOS "FOOT-RAl,LERS" coes :•uropeas na. America do Sul. co-1 Quando de sua tecente estada nes- do po . ..,se no cargo de presidente cto 

... BRASILEIROS NA FRANCA I mo P~\~e •~iteg:·ant.~ elo r~~torio so- ta capital chefeiando uma caravana rns_tituto do Acucar e do Alcool o dr 
brf' o órª cas mg n~~ºna ComtSsão médica recifense o prof Ulisses Per- Barbosa Lima . Sobrinho trans~ltlu ~ 

SAlt\T GERi\JAIN, 20 IA N) - Os O sr. erman, ,eivm -

1 

n::imbucano, acompanhado de seus s. excia o seguinte telegrama· 
,ogadOl'CS: brasileiros ron~all,raram o lntP!'d1:Pª1 tam:ntfl d_e •• J11forn:ir: 0 fs ilustres assistentes, teve oportumdade Rio 19 - Sr. Interventor Federal 
dta de ontem ao repouc;o Uns VJCitta- Radtofortca~. f'<' arou d 1' pre~~ f"J~: de v1sitar o Hospital de Pronto So- - João Pessôa - Tenho a honra de 
ram Paris e outros passear'\'!' pelos Roo..-eve . Pf ~u p~ra e,c 1~:r ualquer côrro, com os serviços d!;: remodela- comunicar a v excia que, em data 
J.>o~ques. Xenhum programa fo1 traca- qualquey ~n orm~fao 0

~ ª~o 1;,t.é ue ção por que está passando. de ontem. assumi o exercicio da pre-
do para hoje, estando toclos os "pl_av- ~ome•:Jar~o sobie O ~~~~~d~de de ~s- Elogiando a bôa organização de to- sidencia deste Instituto. para o qual 
erS" bra!1ilf'iros á CSl)t"l':J. das Ol'dens do el,~ p\oprio t~n~'\. rpo te•· dOS OS trabalhos, OS ilustres Visitan- fui eleito pela respectiva COmiSSáO 
treinador Pimenta. iu a- 0 con,.emen emen · tes registaram no livro de impressões executiva - Atenciosas saudações 

COMO DEPõZ. EM NITEROI O GO
VERNADOR DA TERCEIRA REGIÃO 
INTEGRALISTA 

não tendo duvida de que o emissario 
era fiel. entabolou conversação com 
o mesmo e dele ouviu que o movi-

~:q~f~:ios~!t~~~~~:::n~~al:o~s~i;:;:r~ :irr;t~tft:to l~'::~~1
1~~ do pl~6~~inte 

tando que, com a conclusão dos últi-

:,"ºi"r~:;~1º~equ;ri~t;st~0{g;~~zas~~t 15,' CIRCUNSCRIÇÃO DE 
~;.n~g ~::'1s~reve, um dos mais perfei- RECRUTAMENTO 

"Acabamos de visitar entre entu- Dessa Repartição do Exército, rr-
siasmados e confortados o serviço. de cebemos ª seguinte nota com pedtclo 
Pronto Socôrro de João Pessõa. Ha dt"srib~~~erd~ed·os a con,parecer â 15.ª 

:i~;if~o e~~~i~~od~:e1~i~~~~~p!o d: e R .. a fim de tratarem de assuntos 
- mento seria nacional: que ignora co-

1\IA~~R~R~~~ii n1\//1BRCA°s~Tl
09 

'L1~:~~R~;ed!?.1c(: d~N~~jatho o p~;- ~!6 :i~~\~~~ ~~~~n~~S:~u('1:i1~~~= 

1 
so em Valença, no Estado do R!o, eia cal onde se achava Padi1ha; que no 

RIO, 20 (A N ) - Aportou, ontt"m, o governador da Tetceira Regiao ln- dia dez do corrente. mais ou menos as 
á Gu:tnaba.1:1, p1ocedente de New j tegrnhsta composta de valias muni- dez horas da noite. pelo noturno, 
York, o na\'lo ·•weste1T1 \Vo1ld'', tia- c1p,?s do refendo Estad~ chegou a Barra do Pirai, onde se en-

vas, para O Banco do Bl'a.síl. - Que depois de ter estado preso me de carvalfio: que disse ao decla-
- ~-<1ui no Rio ultimamente, começou a rante estava sendo esperado no Rio 

seguir. Remcdelado como está sendo que lhes interessam, os seguintes ci
o serviço será, certamente dentro em dndãos: - Lidio de Mélo Cavalcnnt1, 
breve, um dos melhores do Brasll e Cassiano Cal'neiro da Cunha Nóbrt>· 
leg'itimo orgulho dos medlcos parai- ~~im Hi;~~~ei~:~l~ni;as~rm~~~~· g~~~: 
~~i~~~ · ~:!·~io~

1
~S::s1!:rn;:J:.c~~o~ rino Carlo:; de Figueirédo Arlt11· LI-

nê Ribeiro, Arnaldo Di Lascio, J. l\la- ~~~;
0
º iae s~:~~:uerque e Antonio Rl

chado e Ja.rbas Pernambucano. 

ze-ndn ::!00.000:000SOOO em cédulas 110-1 Disse. entre cutras coisas: 1 contrava, seu irmão Milton Guilher-

0 IlRSENVOL\'IMENTO DA SIDE- ouvir b?atos de que se_ 1?reparava uma um moviment?, e que este ~ef~agraria --·-------------

RURGIA NACIONAL :~~~~iªge~e fi:.1e~~a~s
1
~~~~r, a~/e!ct~~= ~ªn ºl~~a c~~~:ic~~e hs::erirmt~~e:~~ LIMITES J N TER - EGITO 

RIO, 20 (A. N l _ o presidentt tiu essE! hioo~ese. acreclt~ando mesmo nesse sen~id_o um bilhete com asslna
Get6lio Vargas recebeu da. companhia nA. su~ v~r~c1dade. denms de ter lido tura quas1 ileg1vel, e que atJ:ibuia ao M u N I C I p' A I s 
metalúrgica "'Bai·bara'', um teltgra- os ?ois ultunos ma~ifestos do chefe dr. Belmiro Valverde. 
ma. comunicando haver entrado em nar 1onal do It1te7tal1smo, um obede- ~essa altura:, o ~epoent~ passa a 
funcionamento, no municipio de Bar- c~ndo á epigrafe Carta do chefe na- n~1rar a sua luta _pa1a s~bet se o mo
ra Mansa. 0 primeiro alto forno da rional ria A ~. !3 .,ªº senhor pre~i- v1mento era ou 113:0 nacional bem co
Secção Sidet'llrgica daquela compa- de~te da ~epubhca . data~a de Ja- mo .as pro~idenc1as que adot?u no 
nhia , iniciando. ao;sim. 0 seu trabalbo 11erro de mil novecentos .~ trmta. e ot~ se!)ttdo de aJudar a masorca. Diz que 
de f:.í.brica metalurg·ica. o. e outro datado de ab1~l tambem d fo~, afinal, para Valença, com o in-

REJEITADA PELO PARLAMENTO 
UMA MOÇAO DO PARTIDO WAL
DISTA 
CAIRO, 20 tA UNIAO> - A Cama

ra dos Deputados rejeitou, ontem , umo 
moção do Partido Waldista na qunl 
se crHicava o recente acôrdo anglo
italiano ao que o govêrno dP.U a :-aia 
integ-ral aprovação. 

:"S-"'mado pelo chef•• provmcial Ra1- de Valença. onde foram presos com 

Comunicando a assinatura do acôr
do dos limites de Taperoá com os 
municipios circunvizinhos, o prefeito 
Abdon Maciel enviou o seguinte tele
g·rama ao sr. Interventor Federal: 1,--------------, 

Taperoá, 20 - Comunico a vossen
cia que terminei a lavratura do acôr
do de limites deste municipio com os 
de Patos. Soledade, São João do Ca
rirí e Teixeira, deixando de o fazer 
com o de S José do Egito em virtu
de de ser limite de Estado. - Sau

F ARMACIA DE PLANTÃO 
Esta de plantão. hoje. a Fn1·

mac2a Londres, a rua Maciel 
Pinheiro. 

dações. - Abdon Maciel, prefeito. l '--------------' 

No mesmo despacho, adiantam seus ''":-ren~e , ano: 01;.1e sentiu á leitu~a tmto de tomar par:t,e na intentona, 
!.ignatários: "Aproveitamos O ense,i-o rl~ste u~timo ~amfesto que o dr ·v Ph- mas. tendo o~n~ec1me~to de q~e a 
dr congratular-nos com v . ex!'ia. pela n;o Sal~ado noo condenav~ a re olu- mes~a esta\'31 Cn cW1sc11tj._ ao R10. de 
in('orporaçã.o de mais êsse elemento á rao .. e 1ss~ oorque o . sofrunento. do~ ~aneiro, desfstna do seu propo~1to, 
sidel'Urgia nacional. cujo desenvolvi- ra,mis~s-verdes atinJZm o max1m?, JUnt~l!lentc coln ~eus companheiros. 
mf"nto se manifesla com crescente ra- "'UI:' drn.c:. antes de def!agrar o movi - hom1s1ando-se e enterrando todas as 
plde?,. grae;as ao honrado e operoso •ne~t.o de onz~ de ma10 corrent~. na armas de ~ue ~ispunh~m 1:ª fazenda 
Govêrno. de v. excia... 1 raP_ttal do oa1S, recebeu ~un b1Jhe~e Vo sr. Lmz Leite Iv!ar1z Filho, perto 

UCENCIAI'>OS OS FUNCIONA'RIOS ·'lUndo Padllha, por intermedio de wn armas e tudo. 
OE IDADE SUPERIOR A 68 ANOS f"ml,;sario, cujo nome ignora: que re- -------------------·-------- --------------

r•('.nheceu logo como verdadeira ª as- A T U N I S I A p O M O D E D I S C O R D I A E N 
riJ!l(Üui~a

1
~ai~~~ -;01~a~!ni:~;~!~= )1~f~~~r\ d~e s~ai:~~!~n;:1~ill~6me~ • 

nando que os funcionários da pasta •:,esmo em materis administrativa in- 7 
da Guerr;1, na data em que completa- t~rna do Integralismo anterior ao fe- ===-===========-====-·-====-==-=--========~ 
1·cm 68 anos de idade serão licencia- hflmento do mesmo partido: aue egse 

do;s::n;,.,:~1t,~1~:i~to:e1~~!~-!~ãis~té que ,1}~~~:: t~~!ª o~\~:~~~t~~. ~i!: ~t ta~j:~~~s20di'v~ri'e~~t~> d; :1::~:r;I T R E A F R A N ç A E A I T A L I A 
Eeja publicado O decreto sobJ"e 3 apo- m1ndn Padilha. continua.va sincero da Italla na questao da Tunis1a, com 
st•ota..:Jorla dos mesmos. oc:. ideais integralist!\S e enviava pa- o caso da Espanha um dos motivos 

_ 1·'1 o bem do Brasil um Ana.tu!': que do fracasso das negociações para um _ 
O 1\IAJOR EMBARQUE DE LARAN- esse bilhete exorimia Que a c})efia acõrdo franco-italiano. foi ha muito • , • • ,.. • • 

JAS PELO PORTO DE SANTOS ,,rnvinciol não ficaria alheia a qual- peucos mêses salientada na Camara Continuam 1nterromp1das as ntgociaçoes franco-1tahan1J 
1uer movimento revoluciona rio; que, dos ~eputados pelo sr. Daladier e 1 

ltlO, 20 (A. N.) - O ministro ------ pelo então ministro do Ar, senhôr das conversações para wn acôrdo nova, quanto ao sucesso das conver~ 
Femando Costa foi informado pelo CUNHA & DJ LASCJO Pierre Cot, que d•clara!'am Q>le. ª I franco-Italiano. 1 sações para um acõrdo franco-ilolla-
tliretu1· do Servico de Fruticultura da Fr~nç~ terá que lutar pelo seu maior 110, é geralmente interpretada nos 

t~!.p;:: :.~lof~t~a~:~~1:,~~~i· e~~= - Materiais sanitarios, e. tiw:~~~ijl~n~eAf~r;:. proxima guer- o ASC~ED~~L:~~~11;;~ii~!Rs~TÂ~ â~~ft~i6r~~-:liªfº~onc~~J~ãºo ~~ :e~;~~:J~ 
:,~J~eê!:::i:j:a?o~st~:~!~ ~eE~;:r:~ lctriCOS, madeira~, ferra- ra~::1~~!~c~.T~;i1!: ~:~~t~ú~t~~~et~~ LIANAS acôrdo. 

cítrka:, ex1>ortado _!ºr aquêle porto g-ens, azu}êjOS e VÍdrOS, 80S ~:;~~e~~SOl.á~in~:s~!d: laiJ~lia3~5it;-= lig~~:r:0 ~u~f d~!:)?~eclar~~
1
c~li: r\lNDA HA ESPERANÇAS 

A POUCIA MILITAR DO DISTRITO me)hores prCÇOS, á rua 8a. linnos da Twüsia conservam n cida- o govêrno do sr. Daladier se recusou ROMA. 20 IA UNIA01 - Círculos 

FEDRRAI. TERA;0 :ovo INSTRU- rfio do Triunfo. 11.0 271. ~~;aai~!~: Tttit?:1~:S.
1
~~d~~i\:~ ~T!~f~1t~~tmJ~~u: r~~~!d!~~f~~i~!

1
'; ~~~7I~º~ueá e~~~~1x~ape!·~~~t~~s d<t 

RIO, 20 (!\. N.) - O major Rodol
fo Augusto Jourdan foi posto á dispo
si~lo do minístrn Francisco Campos, 
a fim de exercer as funrões de dirc
toa· da. instru~áo da Polícia Militar 
th·sta. capital. 

Elt llANOBRAS A ESQUADRA 
BRASILEIRA 

RIO, 20 IA N ) - A fim de pros
&tguu· ua ~egunda fase das manobras, 
a r·~.41.ud1·a. está :,.arpando, no mo
mf-nto, em tlire('ão aos mal'es do sul, 
sob o t·ornando do contra-ahnira.nte 
R .1.iurnndo '.\1i-lo Braga de I\lendon(,'a 

·\ 1>::u tida. da Armada estava mar
l'3•la para o dia. 12 o que se não ve
riltC-úU, tlt-,·ido ao levante intt>gr·alista. 

RHTNIAO DAS CLASSES TRABA-
1,IIISTAS GA(ICHAS 

___ ___ ____ voz ativa no govêrno, que é controla- atitude da França na questão da Ec:;- uma rapida reaproximação franco
do por um residente geral francês panha e declarou que considera os di- italiana estejam sem a menor <luvi
Ha anos que a Tunisia conJ:;titue uma reitos italianos na Tunlsia estipulados da muito toldadas, não foi ainda n-NOTAS DE 

1PALACIO 
F.:strvt> ontem em Palacio, em vi

~itn. ele cumprimentos ao sr IntPi -
~·ç,ntor Argemiro de Figueirêdo: o dr. 
ElJi".liQ de Almeida. Que se fez n
'''lmn::i.nhar do dr Horacio de Almei
dn 

Anresent~ram agradecimentos ao 
ChPfe do Gov~rno, as professôras Ju
ha Pinto. pela sua nomeação para a 
rndPira de Pocinhos e Maria Alexan
rlrina de Carvalho. em nome ela prof 
MAria. José de Carvalho. nomeada 
pnra a cadeira de Fagundes. no mu
nicípio de Santa Rita 

nrante o dia de ontem, estiver:im 

oedra no sapato das relações franco- ha longo tempo. bandonada a esperança do Pventutll 
italianas, afil'mando sempre fl Fran- sucesso das conversações que vt-111 
C'a. como de novo fez agora oor in- COMO E' JNTERPRETADA A DU- tendo lugar entre os srs. Blondel l· 
termedio do sr. Blonclel em Roma A. \'IDA MANIFESTADA POR MUS- Ciano 
decisão de n.áo repartir as atribuições SúLINI 
e vantagens de govêrno a Italia. 

TROPAS ITALIANAS EM 'IANO
BRAS NA LJBIA OCIDENTAL 

ROMA. 20 (A UNIAO> - Noticia.; 
pror,edentes de Tripoli, a cerca de 160 
f1t1ilometros da fronteira da Tunísia. 
informam que a divisão italiana cte 
Ctrene ali chegou. a caminho das ma
nobrns que se realizarão mi Libia O
cidental, depoL5 de "marcha admira
velmente rapida" 

ROMA, 20 <A UNIAOl A lm-

ROMA, 20 (A UNIAOl - A mani
festação de duvida. por parte do sr. 
aenito Mussoliní, no discurso de Ge-

COMEÇO DE UMA ÉPOCA 
(Conclusão da t.• pg. > 

Principio de incendio no 

drposito da D, V, O, P, 

~a. poder que realiza a unidade nacio- m~n~~m;e~ic~u-~~ra~~ ~~[i~~~;~nct:i~ 
nn..l. incenclio sem graves consequencln" 

Qualquer outra for~a. pois. que si• o fato ocorreu no predio que servr <IP 
,lesloque, para opôr-se · ao podêr da Deposito da Diretoria de Via.cão t• 

nação, venha. da direita, da esquerda, Obras Públicas, á rua Maciel Ptnhc>l-

l"Ott'fO Af,EGRE, 20 tA UNIAOJ - 1 rm Palacio. mais as seguintes pes-
preusa italiana noticia que as tropas 
italianas da Ltbia OcidPnta1 entrarão 
brevemente em periodo de intensa~ 
manobras. 

ou do saudosismo politico. está perdi- roLogo que teve conhecimento cio o
rla. será esmagada. corrido. a turma de Bombeiros, eh· 

~1ui.11~1~:·v;:,tf;.·ioc:~d~!~~i:~o~:~;~e~>~~: \ ri~:~ ~1'
6
Ãn~;~l~toG~~~~!~~· p~:rel~; 

~nta11(1>r,;; Jr toda.., as C'la~s.-.s traba- F.1::td1o MPlo, Prnxédes Pitanga e Eft-
1111 ta<l dP'ila 1·a11ital, fau·ndo-lhc-s uma ~1·nio P.arbosa; e srs. Annrleto Vito
p1f'lrt:au ,ohn!' o <111t· foi o m•fando goJ.. t'\11(}, F1"Qttclsco Coutinhó · de L e 
pe io(ett:.th'!.LJ. de U do conente. , Mumu e Benedito de AroúJo 

A Libio. é lirrattrofe com a Tunisia 
onde a França f'Stá reci-utand.o nati
vos para aumentar' as suas tntcas de 
defêsa, cm consequencta dQ impasse 

Contra. a desorrlem dos espiritos, si) plantão, dirigiu-se ao local. não i:.t•n
'1a um rem<'dio, - autoridadl' - Que elo entretanto precisos maiores esfor 1 
,Hríja e conduza, ... ,itando que os fal- ços, pois. o fogo já se nehava quosl 

~q~ profétas, r.óníO 3\'és êlF-arribafãÕ,. ~~::;;o,d:~~:r~, it Dea;,;~~a~1ttitlks~~~ 
fan1m ninho em no!IU ca~... dual. 
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loi·osamente o grande chefe do povo 
b_rasi1eiro pela sua bravura e patrio
tl~o na rep1essâo aos desmandos ela 
loucw·a integralista. - Saudações. -
Agenor Augusto Gomes, presidente. 

continuamos, hoje, a publicação ,das co, Luiz Cruz, João Rodrigues, João te inimigos Patríu - Atencio: as sau- rula-i,.e vo~·sC'nci::i pela energi:l cv:n que 
e-.:pressivas mensagens teleg·raflcas Sales. Pedro Azevêdo, João Barbosa. dações - Edesio S11va. presidente. foi debelada a inlenton~ fascista, du
<!Ue, de todos os pontos do Estado Antonio Victor. Arnoud Crispim, Luiz Campina Grande. 14 - O 111.,:;tituto rante a qual su::i. personal~dade afir .. 
têlll sidp enviadas ao presidente Ge- Silbino, Julie Saraiva, João Gonçalo, Pedagógico de Campina Granrle, pela mou-se para felicidade da Nacão -
,úlio vnrgas, por motivo do nef~n~o Luiz Maia. Hilario Soares. Francisco sua admmlstração escolas e cursos Generosa Ataújo Doninha Leão 
atento.do integralista de que foi v1- Clementino, Alfredo dos Santos, Normal. Comercial Secundarlo. Téc- Bemv1nda Gu.imarães e Maria Gu1-
tima O eminente Chefe Nacional: Francisco Batista, Emídio Fernandes, nico-Comercial. Aplicação, rrspectí- marães Campina Grande. 15 - População 

Caiçára, 15 - Congratulo-me vos- Manuel Sebastião, José Ferreira, Pe- vamente, Secundarias, Médio e Pri- Campin'l Grande. 14 _, o .. Dispen- diStrito Queimadas mw1icipio Campi~ 
sencia pela vitoria Estado Novo. Rea- dro dos Santos, João Candido, Tomás maria. tudo integrante aaqucla enti- ,c;ario S.1-0 Vicente" de Campina Gran na Grande sente-se orgulhosa de ter 

~~·~~li~~~feecr:~e ~h~e c~:Jt~~ª\!~~e~= ~:êlia;~:r;i~:é ~~ro~s, rit~º :i~~f~~!: ~:i~e pqe!eªg~s~~ca~~~:in1. dg~~!~fdis dJ; ~:m~!lae ~~~sc~~=~io~~i'andç~ei~t:s ci~: ~~~~s~e~';: ~~~~g~~v~r:e~~~ta t~~~= 
rões. - Francisco Costa. Antonio Soares Carva.füo, José Pina maior indignação contra os traidores gratula com vossencia pela bravura sa Patna _enegreci~a atentad_o fascls-

Caiçára. 15 - Funcionários . públi- Albuquerque e Julie Pereira Gabí da Patriá, que á.s caladas ela noite. com que defendeu a Nacão brasill"ira 't~ · - Jul~o Honono. APol?mo !'1°11~-
ros esta cidade. inteirados movunenr;o Caiçára. 15 - Reiteramos nossos em nome de Deus. Pat!·ir.. e Familia tão h<'n.1 representada na pe'i6ôa. do I no. Joaq_uim. Barbosa. J?se Maia F1-
i,,;ubversivo integralistas madrugada dia protestos de absoluta solidariedade semeiam desordens pessôa grande eminente chefe - Irmã Gabzi su- lho. Jose Barbosa Maia. Lourtyat 
11 contra oaz e honra nossa querida com os mais francos aplausos á ati- Che!e Nacion~l consubstanciado vos- periora • Barb~sa. Manuel Alfredo, Severmo 
Patrio., aprêsentamos a v. excia. co- tude de v excia. intrepido sustenta- sencia, o defensor da integridade mo- Campina Grancte. 14 _ o Asílo de ITantao._ Mana Dulce ~arbosa. Mar~a 
mo digno chefe e heroe defensor do culo do Estado Novo. - Cordiais ral e política da unidade nacional. a Mendicidade ''Deus· e caridade" de 1~01!rdes _ Ba!·bo~a, E~itacio Honono 
regime, nossa incondicional solidarie- saudações. - Joaquim Menezes, João afirmação sincer'1, leal e inquebran- Ce.mpina Grande pela ~ua superiora ata. Joao Ferteira Silva. Manuel do 
dade e parabans pela vitoria. - Cor- Serpa, Torquato Lira. Manuel Carva- taYel da solidaric(lade com que os do- irmãs e asilados se co~1gra~ula com 'Car;11o Barbo&a ~~verino Tenor~o, 
dlnis saudações - José Alvares. Luiz 

I 
J\'"l José Lira. José Frazão, Vitaliano centes e mocidaie estudantil consti- vossencia pelo gesto herolco com que Jose. Lucf'na, SebaSbao Lucena. Joao 

Arnújo, severino Borba. Joã.o de Cas- Albuquerque, João Batista, Coriolan0 tutiva daquele IllStituto manifestam arriscou a propria vida. defendeu a Mumz e Edran Gonzaga· 
tro, Eugenio cavalcanti. Moacir Ca- \ Coutinho, Antonio Crescencio. Seve- o seu regosijo por haver vossencia es- integridade da Patria e a prec10.;5a 
valcanli, José Alves Néto. Antonio rino Felipe. Francisco Santana, Pe- capado iléso do •tentado covarcle pre- familia. Pedimos a Deus conservá-lo M;c-~ra:c:~a C~~~~~=~!5 

gr-;n~~ci=~~~~ 

~~~~~:a Cf~~~d~~ric~n~~~~· :C~~~f~ ~I~dru~=~~~~:~ ~~~~·etgt!1~i~niop;~~~ ;;:tagtºar~!lº! fo~:fJ~. ~ ~if;~~o ~~iosGaa~~~- P::;;e~io~-:m do Brasil - radora nobres qualidaàes exomam 
Fllho, Miguel coutinho, José Itabaio.- res. Claudio Viana. João Maia, José Dantas Correia qe Góis, diretor; Ma- Campina Grande. 14 - "Ipiranga :~~?:ct:sos~~~~f~ot c~ja~i:t~~s:~!g 

~~d~live:i~~';;~~!º; F}~~éco f~~:1J~: ~~~si;~
1
;~~it:~1~~~~n0Mi?,!i~~~:ª·A(t~;;~ ~~~~ie B!~~~~a A~~~t~' J~~t/es!~= :i:1~;aºáo ci::~~r~~:~~i:

nd
i~t~~~:l~~~~ levanta seu veemente protesto do selo 

.Joüo cout.inho, Manuel Batista, Cleo- Guedes, Oscar Guedes, Omldo Gue- tiago, Estér de A7~vêdo Nascimento, C'Ontra pes'::iôa vossencia cuja vida. t~o ~~~~f;!~·io~ªr;;E~~~eal~~~~·ªcJj~ci~~!~~ 

i~~Ist~li~~~:~i~11g>i~~ntº0d~~igJ~~~ J~!~ ~c~~a{:in~~st:a~~~r· Ja~ó~dro Ja~~!~i ~Jª~:oet~~~
11â;· ~~~ri~:r!!~i~· J~:~ ll~~c~~~a r:i~~~es;;;:aspro~i~ts~~io~:~ ta.do contra pessõa Chefe Nacional 

quim 'Morais, João Terço, Antonio 'Ferreira. José Leite, Zacarias Nicoláu, F_erreira e Silva, Otilia Samp~io Xa- se_ te!' ('.Onsumado.plano tenebro,:;o ini- ~~~~eubr!:i~~rtdi~!çã~oiioin~~~t~i~ 
Fernandes, José Agapto. João Lindol- J Nelson Freire. Manuel Vieira. Anto- vier. dr. Carlos Agra. Seve~mo Be- migas Patna Juµotecando integral digne-sP vossencia receber nossa ir-
fo, Valter Pereira, Julio Pereira e J nio Pio. José Marquec;, Argemiro S.ea-1 zen a. Fr~nça, Ant?niº. Cor.reia ~hn. ~· l solidarie.~9:.de grand. e _Che. fe Nacion_al restrita solidariedade _ Atenciosas 
João Néto. I bra, Antonio Tertuliano. Francisc:, Noemi Fialh? Marmb.o. Elza. Tr1gu1;1- ! - Cord1a1S saudacoes. - Sevenno saudações _ Clovis Castro, presi ... 

Cniçó.ra. 15 _ Fazendeiros e pro- Marties. Teotonio Costa, José Gon- ro: Olavo Bila.e ~ru~. Porfh-10 Catao I Castro Brtto. prestdente dente 
prletarios este município, diante mo- çalves, Francisco Fernandes. João Isi- Ehez_er PereI:a rauJo: Ella,;. Araujo Camp1ml Grande. 14 - Nome •· 13 
vlment.o subversivo integralistas ma- rtro. Miguel Damião, _Pedro ~ere1ra Pere1r_a. Mat1a mena1de Pimentel. Futf'bol Clube"' e meu pro1>r10 co1:- Campina Grande, 15 _ Corpos do-
dtugada dia 11 corrente, reafirmamos Ali pio Lira. Hermes Lira, Juho Lira Noemi Carlos d_a. Silva: Odilia Leal. grat ulo-me grand_e c~efe povo bras1- Cf'nte e discente escolas operarias So
Lodo apoio benemerito Govêrno v. João Felipe, José Fellpe, Lt:1iz Brito, dr. Paulo C?-alvao .. A;va1 Bm·borema lc1r~ p~la co!1s':ll!daça? Estado Novo ciedade Beneficente Artista em núme
excia. que mais uma vez soube de- Manuel Paulo, Mig~el Galdmo, M1- qa~tro,. Mana Redimida Ven~ura, _Le- ex~mgumdo ultuno fo~o extrem11:ómo rc sunerior- 600 proletarios justamen
Jender integridade nossa Patria. - -nuel venancio, Jesumo severino. Ale- t1c1a Pires, Dulcelh1a Falcom Cai va- existente seio da Naç_ao. -:-- Sauda- te indignados barbara atentado inte
Respeitosas saudações. _ Luiz Ame- xandre. Lira, José costa Lira, Eucli- lho, Au~a de Araújo I:'ereira. Clarm- ções. -. Zacarias do O presidente gralista pretendeu eliminar vida pre
rlco, João Alves, José Soares A1t1:ei- des Lira e Irací Lir.a da Falcno .Rocha,, MJ.ria _Low·des Ta- can:ipma Grande, 14 - .. Cenlro ciosa ilustre Chefe Nacional que tan
<la Pedro Anisio. José Paulino, Ahpio campina Grande. 12 _ com a de- vares, Maria Nana Ferreira e Perseu Campmense Cultura se congratula- tos benefícios tem feito proletariado 
B~l'bosa, Manuel Barbo_sa, Francisco vida _venia em nome do povo do mu- Dantas.. bravo ?0nctutor. suenidade, decisão hra~ileiro lancam seu ve?mente pro
Mu1·1nheiro, José Ca:-neiro, Antonio nicipio de Campina Grande e em meu Ca~np_ma Gran~e. 14 - Classe co- soube Jugular ignob1l at.eni.a~o _pe~·- te~to contrl'l hediondo atentado aba
Hoc\rlgues, José Rodrigues, Henrique rroprio. após os revoltantes aconteci- merc1~n~ campmense rep:esentada petrado contra necessarla existencia lou profundamente corarão brasileiro. 
Rodrigues, Lino Rodrigues. Joaquim mentas de rel:leldia imp'."l.triotica dos Assoc1açao Empreg_ados Come~Tio con- g~ande presidente, ordem. progresso Proletariado campinense orientado 
noclrigues. Antonio José Penha, _Luiz Integralistas. contra o regime do Es- gratl!la-se vossenc~ . P.ela vito1:ia da nossa Patria. -:- S~ud_ações ::~encio- política sadia Argemi.ro de Figueirêdo 
Cr<".ssencio. Afonso Torres, Miguel I tado Novo, superiormente defendido legahdade contra m1m1gos reg1me e sas. - Hortenc10 R1be1ro. presirien.tc. tanto enobrece dignifica terra comum 
Gonçalves, Demetrio Soares. Joaquim pela coragem pessoal e dos dignos au- , insti~uiçõ~s deinocraticas constituem .'?atnpina .. Gra_nde., 14 -. P_o~o. chs- le,·a ih1.stre patrício seu formal pro
Soares Oliveira. Antortiq Miguel. Mi- xiliares de vossencia, venho apresen- patnmoruo civico nosso povo· Todo tn.,o Lagoa Seca do mumctpio de tefto atentado inominavel inimigos 
guel Faustino, José Miguel, Antonio rnr ao destemido presidente da Repú - Pai~ exalta stla coragem pessoal em Campina Grande .. Para_íba do Norte. nacionalidade hipotecando inteira so
Soares Co.ta... J-0sé Carneiro Costa. blica sinceras congratulações, não defesa . ...su:i, fallfti.té. e- Estado Novo por meu 11:_termed10 .fehclta er:mnente lidar\edade govérno-~a tão fe
Luiz Pedro, Manuel Bento, Celso Be.r- somente por ter saído ilé.so do sinis- 1 na re~ressao ener~lca , _contra ~alsos Che_fe _N"açao bras1le11·a pel_a oravur:.1. cundo proveitoso nos.e.o caro Brasil. 
nardino. José Celso, José Vi~tra. Del- tro atentado. da madrugada do dia 11 pregoe~ros 1:1ova fe pollhc~ _ins~1rada e d1gn.1da~e. C?m que ~ep.el.rn covarde - Atenciosas saudações. - Luiz Gil, 
nno Barbosa, Abilio Gouveta, José do cor:·ente como pelo desassombro no .bd10 e mteresse~ amb1çoes m~er- escarmo m1migos quenda ~atrla as- diretor. 
Nunes, custodio Pio, Jo~é Gonçalves. com qu.e enfrentou os inimigos do re- \ nacionais .. - Ate:--cios_as saud~çoes. sacaram .contra nossa c1~ihzação na 
Agripino Gonçalves, Jose Alvares Fl- ;Jmc. iugulando-os e restituindo ao - Ai:ito:iio Correia Luna, p_re~1dente madrugada de 11 de_ maio corrente. 
lho, Anibal Alvares, Djalma Alvares, Pais a ordem e a paz tão necessarias Assoc1açao Empregados Comerem - Atenciosas saudaçoes - Antonio 
Antonio Alvares, Sancho Alvares, ás nrosperas atividades dos brasílei- Campina G_rande, 14 - _Em nome Borges da. Costa 
João Adelino, Antonio Rufino, Pedro ros bem nascidos. Ao sr. interventor Centro Motoristas de Campma Gran- Campina Otande. 15 - Exultantes 
Lourenço, Salustiano Lourenço, Luiz Argemiro de Figueirêdo e, dirrtamen- de. apre~ento vossencia efusivas con- triunfo causa nacional assegurada 
Marques, Manuel Marques. José Mar- te. a vossencia, reafirmo inteira soli - gratu,iaçoes pelo gest? heroico com bravura vossencia, docentes e discen
CJU~s. Anisio Jurema, Antonio Fer- dariedode á ação político-administra- ql!e JU~ulou assalto inumgos da P_"J- tes Grupo Escolar .. Solon Lucena". 
11andes, Francisco Fern!l,ndes, João tiva do chefe unice da Rep\lblica, a tna, . lupote~n~o emmente chefe ir- Campina Grande. apresentam con
Verissimo, Juvenal Toscano, João. Pe- quem as forças armadas e povo bra- restnta sol~danedadr deseJan~o lon- gralulações. solidariedade irrestrita. 
reira, Ant.onio Ferreira, José Te1xei- ·1 sileíro confiaram fielmente devota- g_os. aitos vida p3:ra bem ~açao bra- - Saudações. - Severino Loureiro 
1'a, Antonio Rocha, Joaquim Soares, dos a consolidação do novo regime s~eira. -;- . Cordia~ saudacoes. - Or- Ana Analia Holanda Leiros, Ambro
Hermenegildo Cruz, João Neri, Ma- cc'l1 o fim de estirpar de vez, os vi- mlo Ar~uJo, presidente. zina Mélo, Apolonia Amorim. Alberti
nuel Neri, Manuel Ribeiro. Antonio cbs do partidarismo político, espe- Campma Grand.~. 14 - O Sete Es- na Ramos. Cizenia Galvão, Liliosa 
Gouveia, Maximino Pe1·e1ra, Oscar cialmente a invasão das Ideologias es- porte, C~ube regosi~ado co1:1 o fra~as- Barroso, Eulina Henriques, Sílvia Ro
Pereira, João Cardoso, Francisco Bor- trangeiras de carater extremista, se~ so crunmoso ~ovunento mtegrahsta drigues. Otilta Xavier, Irene Souto, 
ges, Antonio Cressencio, Rafael Quei- jam comunistas ou integralistas, e to- apresenta ~emme1:te ch~fe e~usivas Alice Mow·a. Aurelia MontenegTo 
roz, Antonio Sena, Manuel Martins, dos esses indesejaveis inimigos da or- congratulaçoes. ~ irrestn!a sohdarle- Cecília Oliveira. Herotides Oliveira 
Manuel Bernardino, João Alves. José dem e da reconstrucã.o da nossa na- dade. - ~ordiais saudaçoes. - Elias Ivanete Saldanha e Zeferina Ramos 
Dave. Manuel Dave, Antonio José cionalidade nos moldes estabelecidos Móta, p:es1dente · Campina Grande. 15 - Diretoria 
Nascimento, Antonio Soqsa Lima_, Do'.'" pela Constituição de 10 de novembro Campma Grande;, 14 - O :·Juven- Hospital "Pedro' I" esta cidade con-

~1í~1rªa~0,Jos~ºt\!iri.ºtºed~~eit~~ira~º:~= ~! ~91r
7~ ~:- ~ºd/ee~i !~~~otr~~;a:~= ~~~= l~;~f;a ~l!~~nd~eJ:~~~~go ~~= ~~ª;1~~~-J: c~~:i~~
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nediio Pereira, João Vieira, Manuel vidades nacionais construtoras numa salto crunm?so 1;1a_us brasileiros, .ª- lista. Povo brasileiro justamente or
Paulino, José Paulino, Clodomtro Fra- sinergia vigorosa, colaborando todos pr~sen~a emmentissl.II1? che!e lnteira gulhoso pela coragem e patriotismo 
züo, João P edro, Alipio Ferreira, Iná- os brasileiros unidos para fazer do sohdariedacle pela _cant1nuaçao c~e. vos- seu grande chefe. - Saudac:ões -
do Antonio Alves, João Ribeiro, Fran- Brasil a grande Nação sul-americana, senc~a, fren~e governo par~ !ehc1dade Sebastião Alves. presidente 

Campina Grande. 15 - Escolas iso
ladas cidade e municipio Campina 
Grande expressando sentir seus alu
nos e das familias a que servem. con
gratulam-se vossencia triunfo legalt
dade, apresentam · solidariedade. -
Saudações. - Professores: Laura Xa
vier. Maria Lourdes Pequeno, Maria 
José Pequeno. Maria José Pereira, A
nita J.'ariru;. Maria Auta. Maria Etel
vina, Severa Palmeira. Severina Alei
xo. João Otaviano Pequeno, Maria A
melia Oliveira Maria Augusta Gola
ço. Jo~efa Andrade. Honorina Amo
rim. José Ferreira Andrade, Querubl-
11a França, Candida Nobrega, Otllla 
Carvalho e Cetina Araújo 

Campina Grande. 15 - "Circulo 
Opera.rios Catolicos·· de Campina 
Grande composto 2.260 sacias congra
tula-se vossencia pelo jugulamrnto 
nefanda rebelião atentatoria sobera
nia Nação, apresentando solidarieda
de. - Saudat,<?s respeitosas - st
zenanâo Lacet. presidente; Otávio 
Rangel. secretário cisco Felipe, Alfredo Felipe, João Fe-1 perante o mundo civilizado. - Atee- ~açao brasileir~. - ~oràiais s9:uda- Campina Grande. 15 _ Classe co

lipe, ~ntonio _ Felipe, Josê Bernardo, ciosas sa. ~dações. - Bento Figueirê- çoes - Antomo Graciano. presiden-1 merciante.s re~alhistas ca.mpina Gran-
Antomo Pess<;>a, Anto~io Gonçalv~s, do. prefeito. te. . .. de pelo seu o;·gão social ··União co- Campina Gni.nde, 15 - "União 
Severino Martms, Severmo Cruz, Joao Campma Grande, 14 - Diretoria I Campina Grande, 14 - O Fia- merciantes Retalhistas.. felicita ca- Moços Catolic:os" Campina Grande 
Marques, José Mendonça, Elviro A- , Cooperativa Algodoeira esta cidade mengo F':1tebol Clube". apresenta · empolgada gesto bravura vossencio. 
rnújo, Ant?nio Bnto., Sebas~ião. Ri- I congratula-se bravura vcssencla d:efê- grande ~mmente chefe smc~ras co.n-1 defendendo integridade Nação apre-
l)eiro, Agnpino Queiroz, Jose Vieira , sa regime contando apoio todos bra- gratulaçoes pelo. gesto heroico arnJ- senta congratulações, solidariedade. -
Lima, Cicero Vieira, M,anuel Ferreira '. sileiros confiantes sua missão comba- cando yropria vida defendeu, Naçao I S&udações. - João Pimentel. presl-
Silva, Avelino Lima. Francisco Jnácio, r ------------ bras~leira das gar:ras dos 1_nimigos da J dente: Antonio Vieira Rocha, secretá-. 
José Inácio. João Freitas e Eloi Seve- Patna - Cordiais saudaçoes. - Ar-
rino tur Aragão. presidente. 

C;içára, 15 - Enviamos ao ilustre ••••••• Campina Grande, 14 - Em nome 
Chefe Nação brasileira nossas since- "Pauhstan? Esporte ~lube" e ~eu 
ras congratulações por ter escapado P!'oprio fehclto vossenria pela ex~m-
iléso ao traiçoeiro assalto dos inte- çao com_ple~a novo fóco extremlS~a 
gralistas e &.presentamos nossos pro com .. a v1tona da_ legal1dade e conso_h-
lestos de irrestrita solidariedade a v. daçao Estado Novo. Povo brasileiro 
c·xcia. -e de indefecti.vel apoio e soli- orgulha-se possuir vossencia seu su -
dariedade ao nosso grande presiden- P!'emo chefe. - Atenciosas s~uda-
tr. - Respeitosas saudações. çoes. - Lopes de Andrade, pres1den-
Francisco xavier de Oliveira, Alci<les l----- te. 
Rocha, Manuel Bezerra de Almeida Campina Grande, 14 - Grupo Es-
Joâo Martins. João M:mdonça, José colar "Clementina Procopio", cidade 
Marques, Ventura Alvrs, Luiz Fran-1 Campina Grande, P araíba do Norte. 
cisco do Amaral, José Barrêto, Mi- pelo seu corpo docente abaixo assina-
guel Crescencio e José Fagundes da do, felicita v excia. por mais tUna 
Silvo., vez ter heroicamente defendido a 

rtr~t~
1
d!r~~1~

5 
trhln~ip~!ef::~~~o~~d~ j ;:;~~;::'4~~ ~~~1\~ ~ i~t~~~d~re t~~ ~itJ! i~l~~ioJ~ 

Respeitosas saudações. - Manuel covarde atentado da madrpgada ele 
Barbosa, J osé Lira Oliveira., José Cas- 11 do corrente. - Saudações re&pei-

~~~~~~da~:fa~~ef~~!~~~e~nt!f: F:~ As mães precisam ser fortes para ~:;~ir~ :~i~e1a~i~~
st6t~:0;°J11~ 

brlcio, Antonio José Almeida José que transmiUam ás geracõesju- via Gaudenclo Brito. Deolínda Alves 
Barbosa. Jullo Pereira. Orlando Cas- turas, forca e belleza. EMULSÃO Eunice Lins, Ma1ia P almeira Carva -
simiro, João P aulo, Manuel Amorim, DE SCOTT tomada no período lho, Seví coentro, Adalgiza Amornn 
Francisco P ompilio. Manuel Miguel. da amamentação dá o Vigor- e Hercilia Cave.lcanti 
José Brasiliano. José Barbosa. Joa- Scott que se transmitta I campina Grande, 14 - ·•colegio 
quím Rodrigues, José Rodrigues, Se- ao filho atravez do leite. Imaculada Conceição". de Campina 
vcrmo Guedes, Manuel Pedrosa. Celso Não c ontem alcool. G rande, expressando satisfação seus 
Victor, Manuel Simão P essoa. Ameri- - Q corpos diretivo, docente e discente 
ro Soares, Luiz Misael da Silva. Cl- E MULSA . pelo triunfo causa nacional t'nrarna-
rero Touzinho da Stlva. Antonio Lo- da bravura vossencta, apresenta con-
J>es, Artur Pessôa. José Gonçalves. E- DE se o T T . gratulações votos, felicidade pessoal 
dunrdo Lira, Antonio Pessôa da Cn.1z, \ - SandaçõPs. - Dominique 
Pedro Tomás. Aprlglo Espinola. Ader- •••••••••••• Campina G rande 14 - Diret.oriu 
bal Cruz, LWZ Tomáb, José Francu;- !emlnina "São J osé Clubeº con~ra -

• 

pcR mais deite.ida que seja 
a pelle e resistente que seJa 

a barba, sua satisfacção será 

completa si usar a leAitima 

GILLETTE AZUL 

rio 

Picuí, 14 - Regosijados deante arRo 
pronta e energica de v. excin. aba
fando intentona levantada maus brn· 
sileiros, que oueriam implnntar reg1-
me terror no1;;so Pais. comerciantes e 
comerciarias de Picuí apresentam n. 
v. excia. sinceras felicitações, hipo
tpcando-Jhe int,eira solidariedade. -
Respeitosas saudações. - Otâvio 
Henriques. $Pvnlno Ramos cta Luz. 
Franci.'-co Ferreira de Macêdo, Oli
vardo Henriques. Artur Dantas, Jullo 
D1..ntas. José Paulino~ Damasceno 
Menezes MJnuel Pinto. Francisco 
BorgPs. Antonio Soares, Luiz Vo.ldlvi
no. Renedito Dantas. Jo1:óé Marinhei
ro. Nilo Dantas. GPrino Dantns. Ter
to Henriques, João Candldo, José 
Dantas, Luiz Gonzw~- Silvino Cor
deiro. Luiz Sales, Jo.se Nobrega, An
lon1o Ara.ujo, Severino Venancio, Pe
dro Marlnh~iro e João Fernandes. 

Picui. 14 - Punc!onárlos mun1c1-
pals temos imenso pra?er transmitir" 
.10 eminente Chefe da Nacão mui ca
lorosas congratulações motivo vitoria 
govêrno v. f'Xcia. sobre desalmado~ 
fnglorios inilmgos da grande P atrtn 
brAsileira - Respeitosas sauciações 
- Ectuardo MncPdo. A. Ce.sar Olivei

ra Samuel Anl~io. Antonio Paultno 
Filho, Josl" Altlno elas Neves, Mari
nho José Ferreira. Pedro Fnrelra 
\.1"acêdo José Augusto Sou.e.a Manuel 
Pinhriro r Anton.Jo Firmino 
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D e A D o 

LABORA TORlO DE ANAL YSES MEDICAS CLINICA MEDICA E PARTOS 
DR. MIRANDA FREIRE CLINICA MEDICA DO ADULTO - SIFILIS 

- DO - ELETRICIDADE MEDICA 

DR, ABEL BELTRAO (Ex~lnterna residente e ex.medico Interno do Hospltll.l 
Pedro ll do Recife. Pratica nos Hospitae.9 de S. Fu,nctsco 
de A.15b e Sa.ita Casa de Mlsericordla do Rio de Janeiro). 

DR, HUMBERTO NóBREGA 
Es-toterno do Laboratorlo do Hospital Pedro li rm Recife 
e actaal analysta dos Hospitaes Colonia Juliano Moreira 

e Santa Isabel DOENÇAS D~A~~r~'i~s~rt~RiARI~s;oMAGO, FI-

Ex-lnt.erno de Terapeutica Clinica <Serviço do ProC. São 
:Paulo). Medico do Hospital Santa Isabel. 

HORARIO: - Das 14 As 18 boraa, 
Consultu das 14. ás 18 horas. Consultas: - Das 14 1 2 ás 17 horas diariamcnt.c. 

VONSULTORIO: - DUQUE DE CAXIAS, 5M 
RESIDENCIA: - AVENIDA PADRE ~IEIRA 118 

Consultoria: - Rua Duque de Caxias, 312 - 1.0 ~ndar. 

Rua Barão do Triumpho, n. 0 444 .1,0 andar 
JOAO PESSOA - P A R A H Y B A 

João Pessôa - : :- Par~hyba 
Residencla. - A V G·ENERAL OSORIO, 180 

Telefones. Ant. 259 - Autom. 1531 

-- ~================'!. 
GABINtTE ELECTRO-DENTARIO 

Da Cirurgiã-Dentista 
LINIALYA GAMA 

Clinica-Cirurgica e Prothese Odonlologica 
Odontopedic 

DOENl;AS DOS OI HOS 

IR, N, COSTA IIRITTO 

JOS~ MOUSINHO 
IIYOGAIO 

U-AIISISTl!N1'1! DOS SERVIÇOS Dll OL80S DO PSOF. lua Mon1enhor W!llfredo, 487 

v .... mrt•: - D•ira• •• ca-. n• - 1.• .. ..,. 
OONBULTAS - DAS H A'B 17 HORAS 

SANSOU NO RIO DI! JANEIRO 
OCTJLISTA DO i10SP1TAL SANTA ISABEL 

Tratamen...o medico e opera.tono llaa doençaa •ot olhtMJ 
ConouJtorlo: - Rua Duque de Caxl~. SU (Alto da Phar· 

macta V~raa, 1.º &nds.r) 
Rea1den1ca: - Avenida Jna.rez Tavora, Ili 

Oonou!tu: - Du 10 l j2 &a 12 e diu 18 ú 17 boru 

TAMBIA' -:- João Pe11ôa 

DR. ISAAC FAINBAUM 
OSVALDO TRIGUEIRO 

l.OENÇAS DE SENHORAS - PARTOS - OPl:SAÇOJ:I 

Ex.antstente de Clinica Medica do Hospital cl.J Cente
oarto, l\ledJco do Hospit?.I Santa Isabel e do !n&tU-·1> 

de Protecção á lnfancla. 
DOENÇAS DAS CRIANÇAS ADVOGADO IRA, NEIUl DE ANDRADE 

Cem•Uorle: - Ru 11ar,o do Trl•mph•, l!S-t.• ,.,..., . 

DocnçRe do adulto: Coração, aorta. estomago, intestino, 
!lgado, rins, sangue e nutrição. Tr.a_tamento da ncurastbenla 

sexual, syph1lls. 
Coulll~orlo: - Rua Barão do Triompho, •20 - 1.• andar. 

Rua Mexico - 164, 2.0 andar. 
CONSULTAI! - D• H L'B 17 HORU 

--- Raldeneta: --

au.1 11:PITACIO Pl:SSOA, ... 

(Por c1ma do Banco Central). 

RIO DE JANEIRO 
Residencia: - Rua Barão do Triumpho, 353 

ACCEITA CHAMADOS A QUALQUEB 80RA l 
Comultu: - De 15 ás 18 horas, diarfatnente. 

E D 1 T A 1 s em consideração propostas rm alterna-

( l l XI R D f n O 6 U f I R H 
tiva de grupos com potencia visinha da 
especificada no item 6) desde que isso 
venha reduzir o pn1zo de entrega da 

l,~E:fc1:,1'Çt~ º~!iJ~!1
~º~»~= g~º~~~u1:~ão c~~!!s~1!~~t~:ªciev~ ~ A NT 1 ~ SVP H ILI TI C O i!~ a~=~::~iaâo';rc1~~~~~s g~~ºs~J;;~~~ 

i 
P O D E R O S O encomenda. fáto de primordial atcn-

i~Cf ~~) 8~~~!~~:~tad:~~ ~f1~!~~0 á ftii~fe~·:t~;·a(se~º~:1~~!~~ A N TI-R ff EU MA T IC O Pªbª c~~I'ue~i â!v~~~lo;i/;!~~~-~do em 

~~~i~~~i~l'lJ~lC~~ p~~~: t~~b~g:rfg~; ~!~o~º d:i· ~~~º m:~~ ~~S::::iª)se~ec~!~= ANTI-ESCROPHULOSO r~~teJe C~l~~e pt~~el~~~i;.idual maximo 
ã Repartição dos Serviços Eletricos da montados e 1impos com a maquina G R A N D E O prazo dr garantia do grupo turbo-
Paralba, devendo as propostas ser a- em trabalho; esse sistema de refrige- o·e-pura1·1vo do San-g11e geroóor será de doz,e rnczes. período 
presentadas até ás 15 e meia hs. do ração deve permitir um bom funcio- em que o fornecedor .se obriga a fa1,e1 

:aª R2:p!ºti;f:~~i~a~ts,A~~nr:r1~o;!~ namento do alternader mesmo com a ;;.;;;....,;=--------- a ~fb~ti~~l~ãe'rr~ª! pe;:;ô~~e~~::~fc~!s·na 
des Pereira. nes\a Capital, :~r: J':r~:m~i-al

1
~~:sd~ujos.d O ~ri:- - ---------- presente concurrencJa atenderá as sc-

2) As propostas deverão ser entre- ger - 0 d rá f ·t ar \ r n- lante de manobra. 1·odas dentadas e guintes condições: 
gues em duas Vi"'c-, sómente a primei- taça eve 1 ,serd ei 

0
1 pior bern:io- corrente de ligação: 1 Transformador a) Caldeira a vapôr para umn ca-

go;, me ro. com re alS e s ne e usma de voltagem, monoiasico. para o regu- pac1dade de 5. 000 kgs. de vapôr por 
ra selada conforme a Lei, em envelo- de alarme, lador automatico. typQ TIRRTLL. com hora com indicação para capacidade 
pe fechado, com endereço e os seguiu- c) O acoplamento entre a turbina relação 6000 100 Volts feste transfor- em carga maxima continua, com to
t.es dizeres: CONCURRENCIA PUBLI- de vapôr e o alternador será efetuado mador não deve receber fusiVeis nem dos os accessorios neccssarios ~o bom 
C:\ PARA O FORNECIMENTO DE por meio de uma engrenagem redu- do lado primaria, nem do Indo secun- funcionamento e pronto controle d~ 
UM' GRUPO TURBOGERADOR E tora de velocidade. a menos que se dario): 1 Chave a oleo, tripolar. com ~ervico: fornalha para queimar lenha 
UMA CALDEIRA A VAPOR A' RE- trate de uma oferta para turbina de acionament-0 indireto, incluindo o eixo do nosso clíma. tropical; material lso
PARTIÇAO DOS SERVIÇOS ELE- dupla rotação construida para acio- inte1·mediario com rodas dentadas e lante de bôa qualidade; pressão de ser
TRICOS DA PARAíBA. nar dois alternadores iguais traba- corrente de ligação: 1 Relais especial viço de 20 kls. por centimctro quadra-

3) O concurrente cuja proposta fôr lhando como uma só unidade. como proteção do gerador contra so- do; superaquecedor para elevar a 
aceita terá o prazo de cinco dias para No caso de engrenagem a redução brecargas, com relais termicos e ma- temperatura do vapôr a 365° centigra
a assinatura do contrato na Reparti- de velocidade deve Ser feita para uma gneticos; 3 Facas separadoras unipo- dos oferecendo facilidade para a mu-

r:~ã~:pet;:~t;~ :!d::~~1~1l~e~~ese~~ velocidade normal com engrenagem ~~~er~~~1 
;so:~~:rse~~t;~~o~t! 1o~~= ~!~ô: ed~g\~!ºJil~e~~~~~~~ ~en~1~;1ic 

caução de cinco por cento sobre O va- t~abalhandº toda ela d em ba~o de baixa para tr'0.balhar em combinação ra a oferecer o menor perigo á ebuli= 
lor da propósta, feita no Tesouro do O ~~ ;m. tet"1!1°met~os de ~~ntro e. t com o transformador de corrente: 1 ção com eventual entrada df' agua sal-

o sr Henrique Justa rcquereti o aío
ramento dos terrenos alagados e acres~ 
ridos de marinha. sitos á mnrgcm di
reita do río Sanhauá. cm frente à J,;,;
tação da "Great WC'stcrn" nrsta cl
ctacte 

Os detalhes té<·nJcos r clr111ah c:.
clarecítncntos consü1m cio Nltl~,, n n 

3, publicado no . jormil oncl~d. A 
UNIAO, desta capital. em suJ. ed1c;-ao 
de 17 de maio de 1938 

Adm1nistração do Dominio da União, 
cm 17 de maio de 1038 

Sabino de Campos. r.scrivão encarre
gado da Administração, classe G. 

PREFEITURA 1),\ C'i\Pl'l'"1, - r,:,11-
lal n.º 7 - Faço público, para ronhe
cimento dos interrss:.idos. que alé o ul
timo dia do cort'entc mCs c~t.a. Prrfc1-
t.ura rccebtrá, á bôca do cofre. a 2.11. 
prestação do imposto predial. cujo im
porte total seja superior a quantia de 
IOOSOOO. 

Passado o pra.&o acima, será n rcf<'
l'ida prestação acrescido da multa de 
lO'é 

Prefeitura da Capital, cm 5 de tl.'iuio 
de 1938 

José dt' f'an·alho, <.l1rrtor de C~'J,r~l
cnte e fazcndíl. 

Estado. xcica r,z COnJuga a iretamen e Wattmetro registrador para fases dese- gada proveniente do condensador; su-
ao eixo do alternador com regulador quilibradas e para ser ligado aos trans- perficie de aquecimento adequada, a EDITAL - Sc<·r('larüt d., J\grkultu-

. Es.sa caução reverterá em !avôr do SHUNT montado no quadro de ma- formadores abaixo mencionados; 1 Me- capacidade. ra, Comercio, Via<-ão e OIJra.s Públic~s 
Est.ado CRSO não cumpra o concurren- no~ra. . didor de fator de potencia, baJxa for- b) Economizador aproveitando partC' _ Programa para o concurso que se 
te as condições do contrato. O levan- e Condensador de superfície de ma igualmente para ser ligado aos da temperatura dos gazes para aumen- vai pJ"oceder para O provimento <!e 
tam~nto dessa caução só poderá ser contra .9orrente. construido para re- traiisformadores de medida abaixo to da temp<.>ratura da agua de alimen - catgos de Inspetôte!-t Agrícola~ -Para 
{;;_~\~totr~~ in:~:fat{t.ºis do funciona- ~;:r:i:º ncom tg~a s3lg~g:, de /em- mencionados; 1 Wattmetro para fases taçã.o; todos os encanamentos pnra conhec11nento dos mte1essaclos to1no 

dos equipa:osenco~ fuboes marccaeny.igOrRa= r dbeas
11
e
1
qaurilci

0
b
1
1
1
·
1
ad

0
ass,

1
rbaani:'.rªorfmoramctoªrepsardae tmrae-- leªcguo a q~ente de alime:itação entre o público que é o seguinte o. programa 

4) Influirá no julgamento das pro- J ., nomisador e a calde1r.a .r.om respec-1par .. i O concurso que devera rca. lizar-. 
postas o prazo de entrega. do material CAJ.BRO, garantidos cont:a vasamen- dida: 1 Volttmetro de baixa forma com tivos, pertences neccssanos ao bom se. nesta Secretaria, para o prov1men-
que deverá ser cotado para entrega ~~ ~~~~lt~~t~~rifn!xp~~i~d~r ~\!~~~~ escala até 70QO Volts; 2 .L:1mnadas de fu~~10~_amento e controle to de cargos de Inspetõres AgncoJas 

~!~e~ti~delo, e as co
nd

jções rte pa- 'bombas auxil1ares da condensação sen- !1
~~!o:~~~d~a~:i~o~rf3:~c~~/~~hdi~~ de so!;!~':i~~t!;t"~ºai1:~~~t:r~~c~~1::s i:;;:~ 

0 
;~10:º;J~s ~ol~~li~is~~~~ia~ !6

~~t~ 

anf>~a~ ;=~:~s~;t~se;;;~:r~n~t!e;~:: ~~l:u~ed:g~t~z~º1~~!~g:ddae P:i~~~~ ~~= positivo de co~tacto ?º eixo proprio;_ 1 ~~i::esso as diferentes partes da cal- ,~.iais. Solos. dos climas humidos e á-
sim lhe convier ~itlndo a colocação futura de um me- ~ºo~t';!.~ itif~~!~ ff1

c~i:te~~;:~~
1~(iâ~ lO) · Par.a. a montagem do grup.J netos. Alcal1?. Textur9: e e~trutura dos 

G) 0 t b d d1dor - registrador tipo VENTURI e d t t 1 - . ct· Turho-getridor bem C'omo cl., Caldeira sol?s e ~un 1m.portanc1a Como co_ns~r-
na prese~~~on~~r;f;~t~.º!ten~e:;ti~ ª· de agua de refrigeração .COIJ! caPa- t:n~Taºnlamenv~cfctâ~d~r~gau fi~g1~a·l\ serão postos a clisposJção do Estado vai a boa esti~1tura dos solos. E1osocs 

'seguintes condições· c1dad~ . para atender as_ oc1laç0Ps da Contador de KWH para fa!-.es deseriui- monastafdoº1·rneesceedspoe1·~isa1lnis,:t,dd1·ºasntdeas1,a1;.,!:.,º,P,,?1"','_· e 2rn .• odpoos11dtoe. ~1tAá-lal,sun11·dade no ºOlo 
mar~, oon:i,ba de vacuo, ac1onamen!o libradas para ser ligado aos transfor- cas " ~. ..; , " 

a) Turbina. a va.pôr construida nu- eletrico utthsando 380 volt~. de tensao madores de medida: 1 Transformadoi to de uma dia.ria ou quantia pr('fixada fmportancia da agua. Como a aguc1 
ma só carcassa para uma potencia do e 50 ciclos, com motor eletuco e bom- de V')}tagem tripolar com refac;-ão para todo O st'rviro se mantêm no solo. Como aumentai 
~teJ:~ª~º;e:~a~fiº ~!m~ticacospi~~ ?ªJ acoplados por mb10.ded1u;a e n;on- 6000 100 Vol'ts e com'rusivPis, 3 prtm~- João Pessõa. 1.º de maio dr 1038 ::1 retenção da agua no solo. Con.ser-
,.clocidade de 3 000 r. p. m., admi- d~d~~ ~~~~ n;~i~~~ati~~ d: e~~-~te~~ rios e 3 seC'undartos: 3 T~:ansformado- vaç3o cta humidade 
ttndo vapór superaquecido a pressão contra sobrecargas: todas as tubagens res d."' cn~rcnte com rrlB.caO adequada I AJ)UMNIINÃJOSTNRAPÇAAROAl~O,\ J)(~\lllll'NrAIOI 3.~ plontoD-:- ~r~balld10 dn.s mfl_quina."I 

e encanamentos necessarioS' ao conden- Il_ummaçao ~o quadro de manobra na )A A o - .. , ~ ,1.gr1co as. 1scr1çao ns maqtmws e 
f1~aJ!1h~t; iegu3:i~e~etne tigcroamdosumpaodteenmd~ sador inclusive tubo entre a turbina e forma da ex1stc:1te.. N.º 2 -: A - Afora!"lcnlo Ili<' tlc.-tTenDeos \'aloá· r e empregdo deA cadda udmat, Pdorquc 

0 condensador e a valvula de escape h) Todas as hg~,·ocs necessarias aos de mannha e prop1·10 na.e ona - se ra e quan o. ra os e o os os 
peratura de 400º cenUgrados. equi- automatlco. aparelhos de med}da, etc, f'n~re a _ce- órdem do sr. Delegado Fiscal do Te- tipos. Grades e destocaclôres. Pran-
pada com todos os dispositivos neces- fJ Condensador a ser oferecido em lula de alta tensao e o propr10 pamel souro Nacional neste Estado faço pú- rhões e rolos. Semeadeiras e dcstri
~orios ao perfeito funcionamento. 1n- a lternativa construido com as mesmas do qu0dro de nvmobra bltco que o sr. Alfrêdo Jo:!-é ,te Alaídc buidoras de adubos. Ceifadeiras. Ou
clusive variação de velocidade coman- caracteristicas daquele da alineR e) po- Interligacões entrC' o turbo~erador e requereu o aforamento dos terrenos tras maquinas agrícolas. Maquinas ri 

dada manual e eletricamente; taco- rem de marcha continua. tipo da casa o quadro de manobra, exccut~das em de marinha e proprio nacional bcncfi- tração animal e mecanica. Ação das 1m1-
metro. termometros, indicadores de Brown-Boveri. que permite limpeza cabo armado de secr:fio eletn~a .ade- çiados com as casas no~ 30 e 32, da quinas agrícolas no solo. na conservn
pressão e de vacuo necessarlos ao com a turbina trabalhando quada com. os respectivos trrmma1s 'de avenidfl Né20. situactos Á. prnifl deno- ção da humidade. Quando empregá-las 

~f~~ºà: ~~b~!t~~c;
0
~o ";~~~~roo i:~= dog)m~u~:~e1dhv~eª

1~~~é_ª ;:ro~~\1~~~ f:~;m~~
1
~~ra pl~ior~~~t/ºlts. com ~~~:~:lo~.~~~~~ci~ro ~~t~'~·ãi

1
~!~iadr ne~·~/~

11
iêr;_ A:~~:cç:oe o;;in~~~j,~~-~-

lação de reserva utllisavel para lubrt- para a colocação da chave a oleo e do:; Ligacões para a Exc1tatriz igualmen- Os detalhes técnicos e demai;; rscln- Principais adubos azotados, pota!'isicos 
fi~ação antes do arraoque e da para- restantes instrumentos. sendo necessa- te executadas em cabo armado isolado l'C'Cimentos constam do edit.fll n ° 2. pu- e fosfatados e seu teôr. Acidês do so
da da turbina: filtro de oleo, resfria- rio um outro pare. a montagem do re- para uma \'Oltagem conveniente. com bllcado no jornRl oficial ''A üNIAO" lo calagem Poder "tampon" do solo 
dor, tanque, indicadores de pressão gulador TIRRILL e do Wattmetro re- os neccssanos terminais e chapa ztn- desta capital. em sua edição de 5 de Lei do minimo Lei de restituição 
e temperatura do oleo com as necessa- g1strador; execução do novo painel cada Maio de 1938 Qual o critério que se deve adotar no 
rias tubulações; completo equ1pamen- Igual ánuela dos _íá existentes com ar- 71 Os concurrentes aprf'se>ntarfio rlia- Administração do Oomln\O <la União, preparo de uma fôrmula de adubacão 
to de chaves proprias e ferramentas macão de ferro cantoneira e pedra grama de con.sumo de v~oôr cm qui- em 5 de Maio de 1938 . 5.º ponto - Noções metereológlca~ 
Jlara desmontagem do grupo; prote- marmore branca: farão parte tambem logramos por KWH. me~idos nos bar- Sabino de Campos, etcrlvão cnl:arre- do Brasil. Maquinas agricohls. No-
<'áo de calor para a carcassa da tur- todos os matertai!ó; de alta tensão para nes do alt.ernador, inclurnd0 a energia gado da administração - Class~ G. menclatura. Tração. Efeito do traba-
bina e tubos de vapôr dentro do gru- ~d~eiJ:~~1tt~ei111~~he

1
rer::::t~1:~~r c~~: g~~~õ~s e~~it~~~~à.Pª

1f!i1~feJ:n1;~Íe~~f; A lho mecanioo sobre os diversos tipo:,; 
po, rente continua, forma embutida, com unidade e demai~ raractr:-risticas ele dtninistraçã.o do Domínio da União de solo. distinguindo os rasos de apli-

bl Alternt.dor trifasico construido resistencta shunt para a excita.triz; 1 pressão ele vapôr. temperat.uras de va- na Paraíba - EDITAL N.0 3-A - cação. Condições que uma ln.vragem 
pe.ra 2. 750 KVA, 6.600 volts entre as volt.t.mrtro id~ correntf> continua dE1 pôr e de a,gua ele rE"frigC'ração na en- Aforamento de tel'reno~ alagados <' dev~ preencher 
1a.&es. trequencia de 50 cíclos, para mesma execução. igualmente para a trada cto condensador, .1á fixadas no acrescidos de marinha - De ordem do 6,0 ponto - Estrumt'll'as - Estercos 
uma potencia dlapontvel. com cos pht exclcatriz; 1 Aclonamento para O regu- presente edital. sr. Delegado Fiscal do Tesouro Na- artificiais. Parcagens. Adubos qut· 
"' 0,8, de 2 .200 11.W, com ventUai;\o Iador (ja excltatrlz. composto d: vo- 8! Dlaposlçõeo gerais i,crão levadas clonai neste Estado, faço plibllço que micos. Quando adubai Condlçóc que 



A UNIÃO - Súbndo, 21 de maio de 1938 ' -
DOENÇAS DA PELLE 1: VENl:REAS - 8YPRTLIS 

DR, EDSON DE ALIEIUA 
DO DISPl!:NSARIO DE DERMATOLOdrA E LEPRA DO 
D. 8 . P. CHEFE DA CJ,INICA DERMATO-SYPHILOORA· 

PHICA DO HOSPITAL "SANTA IS1'BEL" 
Tn.tamento por proc69!09 e.pcclalir.adoa de arne t••'· 
Ilhai) pytlrla•la 't'erafcolor (pannoa) enemu. alc,eru

1 
•~ençu da• anhas, affec~õea ao coaro n.bellallo 

Orlenta.çlo moderna na therapeutlca da SyphW. e da 
Lepra - PhYsiotherapla dermatolortca - (01tra violeta 

-lnlra Vermelho - Crome.JeN - Dl11thermo COftCUlaçl.o 
para o tratamento dos tumores maltgnos da pelle 

DIARIAMENTE DAS H 112 A'S 17 HORA~ 
cwallltorle: - Da•ae •• Caztu, &H - L .... , 

JOAO PJ:SSOA 

influem no efeito das adubações nos 
solos. Enxôfre. Elementos raros. 

7 o ponto - Agricultura especial. O 
milho. O arroz. O s~rgo. O t~igo. As 
Jeguminosas. O algodao. O cafe. A ca
na de assucar. A batatin1:lª· A batata 
ctôce. o fumo O coque1ro e outras 
ualmeiras de valór Parreiras. Climas 
ê solos para essas culturas. Espaça
mento. Tratos culturais. Colheitas. 
Conservação do produto. Doenças e 
pragas. Tratnmenlo 

8.º ponto - Como esc?lher 1:ma pro
priedade agrícola. Consideraçoes a se
rem observadas. COIJlO avaliar uma 
propriedade agrícola. 

9.º ponto - !v1elhoramento da~ pla~
tas cultivadas. Método de seleçao. A1-
bridação. Leis de Mendel. Aclimação. 
Como evitar os cruil.fl.mentos de al
godão. milho e fumo. Como se faz o 
cruzamento da cana de açúcar. No
ções de seleção de algodão, milho, ba
tatinha e fumo. 

10.º ponto - Sementes. Valôr das 
bôas sementes. Germinação. Como se 
procc~em os ~nsaios de germinação. 
Energia germmativa. P~r~za. _ Valor 
cultural. Expurgos. Multtphcaçao por 
borbulhas. estacas e bulbos. 

11.º ponto - Lavoura sêca e suas 
pof;sibiltdades no Brasil. "Duyland 
Crosps". Irrigação ~ suas vãntagens. 
A agua parR as irrigações: qualtdade 
e procedencias. Métod;os para a eleva
ção das aguas. Cana 1s. Drenagem e 
seus efeitos sobre a coõstituição dos 
solos. Diversos tipos de drenas. 

12.º ponto - Calcular o volume de 
agua de um 1·io ou canal pelo sistema 
do flutuador e do vertedor. Cálculo da 
potencia absoluta. duma queda _da~~ª· 
Carneiro hidrauhco e seu prmc1p10. 
Dar croquis de uma bomba aspirante, 
de uma aspi~·ante premente. de uma 
premente e de uma centrífuga. 

13.º ponto - Zootecnia ~ seu fins. 

Sêcas - EOITAL N.• J - De ordem 
do sr. Chefe desta Comissão. nca in
timado a apre~entar-se a esta Reparti
ção, no prazo máximo de 30 clias. a 
partir da dntn da publicRção do pre
sente edital. o a11xiliar de escrita de 
2.ª cla:;se /Sr. José Amóra Sá.. findo o 
qual e sem que tenhR comparecido ao 
serviço ou ju'51.ificado a ausen,cia pe
los meios legai~. snà con~lderado dis
pensado por a bando no do emprego. 
de acôrdo rom o art. 14 t- 2.0 da lei 
n.0 14 _ 663. de 1 de fevereiro de 1921. 

Secretaria da Comissão de Serviços 
Complementnres da Inspetoria. Fede
ral de Obras Contra as Sêcas. 

João Pessõa. 19 de maio de 1938. 
I\1ario Cavalranti, encarregado da 

Secretaria. 
VISTO· - Otávio rreclerico de Mes

quita, encarrcgrido elo expediente. 

Ministél'io da \ gTít•n ltui-a - lnspei~
ría do Seni('o dt> Plantas Tt>"Xiris no 
Estado da •Paraíba - EDITAL N.9 -4 
- Leilão de matel'lab - De ordem do 
sr. EncatTegado cio Serviço de Plan
tas Te:.:teis neste Estado. e de acôr
do com a nutorízação do sr. Ministro 
da Agricultura constante do telegra
ma n.0 887. de 18 de setembro do ano 
findo, faço públ1co para conhecimen
to dos interessados. que no próximo 
dia 28 do conente mês, ás 10 horas, 
no deposito desta Inspetoria. situado 
á rua Padre Lindolfo s n, onde se a
cham depositados, serão vendidos em 
leilão público. como ferro velho, cinco 
( 5) t ratóres ·• Forctson ··. 

0'5 referidos tratôres serão entre
gues no local em que se acham depo
sitados, sob pagamento imediato da 
quantia referente ás suas arremata
ções, reservando-se esta Repartição 
ao direito de um segundo leilão. caso 
os lances do primeiro não lhe satis
façam. 

Inspetoria do Serviço de Plantas 
Texteis, João Pessôa. 19 de maio de 
1938 

COMERCIO· yjAÇAO · ANANÇAS-1NF8RMAÇ0IS GERAtS 
A UNIÃO 

Auinatura 

Por ano 48$000 
Por scme:,tre 24SOOO 

Raspas de ~óla envenUzada 
semente de algodão 
Semente de mamona 
Semente de oitlcica 
Tecidos de algodão 
Tacões ou quadru d• rwPM 

3~700 Tipa 5 
'210 
1360 De Recife: 

6$000 
5$800 MERCADO FRACO 

41$000 

.. 
Nümero avulso $200 de sóla 2$000 FIBRA LONGA <Seridó) 
Número atrnzado do nno corrente $400 

~~;\i~~tiit~u :ºl';;:Jr~radoe l~= ripo J . . . . 
Cêra de carnaúba 8$000 Tipo 5 · · · · 

InaltP.nv~I 
Inaltern.vel Toda corrcspondêncla. relat,iva a as

sinatura, anuncias e publicações pa
gos, deve ser dirigida á Gerencia. Pa~a~a d~~~:~ produtos constam da FIBRA Mf::DIA rseridó) 

João Pessôa, 7 de· maio de 1938. 
COTAÇAO UE GENEROS 

Farinhc.s: 
Olinda .. , ... 
Olmda Especial 
Luz . . . . .. . 
Trés Corôas . . . . 
Recife .. 

60$000 
62~000 
60S()0fl 
59$000 
saso Ju 
76$000 
58,000 
56$000 
65$00~ 

Horario das sôpas e trens que fa- Tipo 3 · · · · 
tem o serviço de transportes entre es- Tipo 5 • · 

~~ ~j~~~ªd~ ~e:~~~ta;ri;l:ro~·~b~cl~~s~ FIBRA CURTA <Matas) 

Gold .... 
Brtlhante 
Condor ..... . 
Trigo Americano 

8.anha: 
Banha do Estado . . . . 
Banha do Rio Grande 

do Sul (caixa) . . . . . . 

OUTROS GENEROS 

66SOO~ 

270$00~ 

triais dês te e de outros Estados. 

Localidade: 
"OPAS 
Chegada: Partida: 

Campina Grande - 14 horas - 10 ho-
ras do dia seguinte 

Guarabira - 10 horas - 14 horas 
Itabaiana - 8,30 horas - 15 horas 
Bananeiras - 10 horas - 15 horas 
Rio Tinto - 15,30 horas - 7 horas do 

dia seguinte 
Recife - 10 horas - 12 horas. 

TRENS 
Destiho: 

Bacalháo (barrica) 218$000 Cabedélo a Natal - segundas, quar-
Xarque (arroba.) 51$000 tas e sextas - Partida. ás 8,30 horas e 
Arroz de Luxo (,saco) 108$000 chegada ás 20,30 horas. . 
Arroz comum (saco) 70$000 N&tal a Cabcdélo - terças, quintas 
Açucar {saco) 53$000 e domingos - Partida ás 6 horas e 
Cebôla (caixa) 55$000 chegada ás 16. 37 horas 
Café (saco) 95$000 1 Cabedêlo a Recife - terças, qumtas 

- e dommgos - Partida ás 14 horas e 
RECEBEDORIA nE RENDAS chegada ás 21.30 hotas 

DE JOAO PESSOA Recife a Cabcdelo - segundas 
quartas e sextas - Partida as 6 ho
ras e chegada ás 12 .20 horas .. Pauta dos principais generos de 

produção e manufatura do Estado 
sujeitos a direito de exportaçio. 

Semana de 9 a 15 de maio de 1938. 

Cabedélo a Nova Cruz (dianamente) 
- Partida ãs 15,15 horas e chega ás 
10,45 do dia seguinte. 

Por litro : 
Aguardente de cana 
Aguardente, de mel ou cachaça 

Nova Cruz a Cabedêlo (diariamente1 
$450 - Partida ás 3,30 e chegada ás 10,45 
'300 
'550 A.lcool 

Por quilo : 
SERVIÇO At:llEO 

Tipo 3 .. 
Tipo 5 

42\000 
40$000 

Do Rlo de Janriro. 

Entradas 
Sahidas 
Stoque 

.. Não hOlJVe 
83 fardo, 

7 327 fard% 

Mercado estavrl. 

Disponivel 

Coração pelos 10 quilos. 

FIBRA LONGA cseridó) 

Tlpo 3 
Tipo 4 .. 

4 7SOOO a 43$000 
46SOOO a 4GS500 

FIBRA Ml:i:DIA 1 Sertão> 

Tipo '3 .• 
Tipa 5 

CEARA' 

Tipo 3 
Tipo 5 

, . , «ssoo a 45SO]O 
. .. .. 40SOOO a 41~000 

. . Inaltcravel 
, . ln altera vci 

FIBRA CURTA <Matas) 

ripo :l .. 
ripo 5 .. 

Tnalter:wel 
Inaltera vel 

Algodão Sertão Seridó 
Algodão Mata 
Algodão em carõco 

3S200 FechamenW de malas: 
3S100 Damos abaixo, o movimento gera) PAULISTA 
1 '>200 do serviço de fechamento das malas 

Aleodão reheneftélado - Sertão 
Aliodão rebeneficiado - Mata 
Linter ou residuo de plôlho 
Arroz descascado 
Açucar refinado de l.ª 
Açucar refmado de 2.ª 
Açucar triturado 
A.çucar cristal 
Açucar bruto seco ou 3.0 Játo 

lSGOO de corresponciencia aerea na Repar- Tipo 3 
1 :~~~ tição Central .dos Correios e Telegrn- Tipo 5 

S9UII fos desta capital 
8950 \ ~ara a Europa .. Asia, Africa e Oce-

. . . . Inaltera ,·eJ 
37~000 a ~7,500 

$850 Dommgo : Libra 87i530 

S460 ó.s 9 horas ( Air France). 

Ahmentacão do gado le~1ro. Raças 
de bovinos que melhor se adaptam ao 
Nordéste. Fenação. Ensilagem. Como 
eleve ser empregada a torta de caroço 
de algodão na alimentação .·do gado. 
Avicultura e sua importanc1a. Dados 
sobre apicultura, sericlcultura e suino
cultura. 

Açucar bruto melado 
José <la Cruz Nóbrega, amanuense Açucar de outras espe,cies 

de 4.0 classe. Borracha de mans"~lra 

$900 lama: ~s 13,30 lAlr France). Valôres em ouro para exporta<'ãro· 

5770 Pa. ra º. Sul : <menos Pernambuco) Dólar lí~fJJt) 

$420 Pars a República ~gentlna, Cru· 
~500 guá1, Chile e Paraguai: as 9 hoia.t 

1$500 (Air France). * * * 
PONTOS PRATICOS 

1.º - Montagem e regulagem das di

REGISTRO cn ·u, - EDITAL -
Faço saber que em meu cartório. nes
ta cidade. correm proclames para o 
casamento civil dos contraentes se
guintPs: 

Borracha de maniç6ba 
Batatas nacionais 
Café em grão 
Café moído 

'Por cento: 
Côco 

1$500 Para Natal. Areia Branca e Forta-
S200 leza: ás 9 !iores <Panair). 

1S200 Os aviõf's procedentes do Sul cht-
2$000 garn em Cabedêlo nas segundas e scx-

tas-f eiras. Vindos do Norte, na:::. 

A influencia da alimenta~ão 
soltre a 11ele 

25$000 quintas e domingos. A pele .é muito srn1,ivt•l a certo~ al~-versas maquinas agrícolas. 
2.º - Nivelamentos. • 
3.º - Levantamentos de curvas de 

nivel. 

Gilberto Seixas Maia e d. Jacfra de 
Oliveira Lima, que são solteiros e 
maióres; êle. natural desta capital. 
funcionário público e filho do faleci
do Agripino Pereira Meia e de d. Er
nestina Seixas Mala; e ela, de profis
são doméstica. natural da capital do 
Pará e filha do falecido Manuel de 
Oliveira Lima e de d. Urcezina Pe
reira de dliveira Lima, sendo esta. 
aquéla e os contraentes. domiciliados 
e reslc!entes nesta capital ás ruas Eli
séu Cesar, 54 e Visconde de Pelotas. 68. 

Por quilo: 
Couros de bot. sêcos snlgado/5 2$200 

Para a Eul'opa: ás 13,30 (Cofltlor mentes, sobretudo aos que detrrmi-
Lunftansa). mim fermentações (' aos que pro,·o-

4 ° - Determinação do PH. 
5.º - Preparação de laminas para 

cxame5 microscópicos. 
G.º - Determinação da pureza de 

diversas sementes. 
o concurso em apre(,'o terá inicio no 

dia 20 de julho do corrente ano. 
Gabinête da Secretaria da Agricul

tura, em João Pe~õa. 16 de maio de 
1938. 

Frandsco Vidal Filho, diretor inte-
rino. 

Si alguern souber de algum impedi
mento. oponha-o na fórma da lei. 

João Pessóa, 20 de maio de 1938. 

Couros de boi , sécos espicha-
dos 

Couros de boi , !lôr de sal 
Cour06 verdes 
Couros de carneiro 
Couroo de bode 
Courlnhoo de outru 11pec1e, 

de antmaís 
Por litro: 

Farloha de mandioca 
Fei,ião mulatinho 
Feijão maoasa 
Fava 

Por quilo : 
F ios dP algodão 

Por litro : 
EDITAL - Faço público, para co- o escrt,·ão do registro Sebastião Milho 

3$500 
2$500 
1$500 
9$000 

10$000 

4$600 

uoo 
~400 
f4GO 
$500 

1$400 

nhecimento dos mteressados, estai a - Bastos Oleo refinado de 11tmente de 
brrt.o o concurso na Faculdade de Me- 1 _____________ algodão 1$500 

"-'ui.nta-ft"ira: cam a alcalimzação do meio hUtn':lntl 
Para. o S ul : <menos Pernambuco) A pele é de ligeira reação ácida e nem 

ás 9 horas ( Condor) . sempre suporta os acaUnos entµr:•ga-
P ara a ltepública Argentina, Uru~ dos po1 via exte1 na como os alcalinos 

guái. Chile e Bo1ivia: ás 9 horaJ usados por \ ia gasLnca Peswas ha 
tCondor). tão sensl\ets n estes elemPntos que 

- 1 com o uso de um medicamento al.co ~ 
lino ficam logo seborreicas e su_,eHris 

INSPETORJ \ DO SER,'1('0 OF a cravos. a espmha..s e a eczema~ v,·-
PLA~:'~j~S p~ti~·~X~R:\:tTADO ~~ia:~~~ d~lt~~:~~el~E'teést~:~;i1~~·;;:.s 

. correm, em 45', dos casos. da causa 
Cot-atão de al,t!'odão - Pe1os U quilos acima apontada e nl\o do u~o d~s .1\1-

14 - 5 - 1938 mentes habituais. nem mesmo c.o ro

De Campina Grande: 

MllRC.-\DO FRACO 

;/~~~c~e 1~~~i~~t~u;~~-~~~!d;c~e~e~~J~ Gabinête Dentário o~~d~~ semente de mamona 

c:lioina da Baia, para a cadeu a de I Oleo cru' de temente rui al-
uooo FIBRA !:,ONGA cSeridó) 

mar:io, do chocolate e ~e pratos l'Ort
dimentados. A falta de acido cloríd":ico 
no suco gá~trtco. uma vez rem_ovida 
faz desaparecer o estado sebon~tco c.!:1 

pele P. do couro cabeludo. RSalm r.o
mo os cravofi e as espin.ha:c. Para cor
rigir a defidéncia clondr1ca do suco 
gástrico. responsavel pelas deso1·ctens 1$500 

çle setembro vindouro. A reahzaçao , .. . , - .~ . ~ ~ ""· ··~ , · Oleo de semente de olticica 
do concurso obedecerá á Legislação VENDE-SE um otimo gabinete den- Por quilo: 
Federal vigente. deven~o os intere.ss.a- tário. com 4 mêses de uso, por prec;-o I Pasta de . semente de al1odão $260 

4$000 Tipa 3 
Tipo 5 

dos, para maiores mmuctas. dirigir- haraU~simo. Tratar ã RUA DUQUE Por qmlo : 

!~n! ~~cr:~~ffª diª19!::u
1,~!~~· M:ri: DE CAXIAS, 263. Raspas de sóla polida 3SOOO 

r~·j~~c~!~=~º~e º;~·~~a~~o~epartamen- ---.... -.---.----.. --.... --.. --.......... ____ .. _______ ""' Tipo 5 

FIBRA Mf:DlA (Sertão) 

Tipo 3 .. 

47$000 cutaneas acuna apontadas. recomen-
44$000 dam-se os • comprimidos Baier de 

Acidai-Pepsina. que se tomam após as 
refeições. As jovens devem. natural
mente. consultar o medico da familie'. 

46$000 antes de iniciar o tratamento 
.. 43$000 * * * 

~ ~~a
1
J1~~n;~c l~g~t ~ç~ c~::1ut~1· 

1
; ~:~ e IR u R G IA GERAL - PARTOS 1 

1 ~:;;B~RA: CURTA. (MA~A~)'. 

~:r~~~ • .ic~z di:ta;:)~::;t?a1~ªd; ~si!~~ D O E N Ç A 8 D A S S E N ff Q R A S 
daF:z•r:~~:~ "..:''tiii:diu~itJ;\ e~re- I I R , L A U R O W l IJ D E R L l Y De João Pessóa: 

40$000 
37$000 OURO 

;•~t"at;~~~\;1~c::1 ~~:~~ ci~' d~1i\~~~ I o~:::1: D:t. c~!~~t. c~:;:~~;_!'G~~A ,z:T~t~~ll.~A::o. 
\leia tiverem e interessar possa, que n:CÇAO 4' INFANCIA. Clll.UltGIAO DO B08l'1Tt.J, 
;~~e~fi ~7_,,d~2~o~~;;ti: t~14

a1~~~ª;;.i~~ .. SANTA ISABEL" 
cheiras, desta capital, o porteiro. dos TRATAMENTO M!lDICO CIRURGICO DAS DOENQAS DO UTil-
auditorios ou quem suas vezes fizer, RO, OVA1U08, TROMPAS Jt DAS VIAS URINARIAS. DA ~UL&J:R 

:.:.~!1:çf~b~ic~0 ~:;<:g~a!'' d~:'~ª.~ª~~; Diathermia - Electrocoarulação - Raios VJoleta, 
Jani;o oferecer além do preço de IIOA DDIUTA.. Ili -:- DAS I A'B 1 80U8 
2,470~000, o préd;o n.' 41, s;to á rua PBONII D4 SBIIIDIDICI.&. .. 
~~~~lat t~·~;!~~td~ c~e nt~~~:1l~·o~ot:~.i~ '"I..,,,,, __ ,,,,, ______ ._. ___ ,_._.,. _____ _, __ ., __ _, ____ ._. __ ,_.._ ___ ,_, 

ele telha, pertencente ao menor Joa-

~~~m 6U~ort~~~raLl~a ·M~
0
r7!º\~~~p~~dr~; 

Moreira Lima que obteve deferimento 
.E parn que chegue a noticia ao conhe
cimento de todos mandou passar o pre
~<.>ntc edital que será afixado no lagar de 
<'Ostume e publirado na A UNIAO 
órgão oficial do Estado. Dado e passa
do nesta cidade de João Pessóa aos 
dC"zes.scis dias do mes de maio d<' mil 
novecentos e trinta e oito. Eu. Euná
pio da. SHvn Torr~. e::i:crlvão int:erino 
o dutilografeL <As.J Bras .Baracua. Es- l 
tá confórme com o origmal ao qual 
me reporto e dou fé. O e:sctiv~o. Euna
J>io da Sih·a Torres. 

:\linh;tédo da \'iaçáo r Ohras Pú
blic·al'J - ln"petoria f'e<lC'l'al <'IC" Obrai, 
Conlra a.s secas - ('oml'j."iáo de Servi
ços Complemenl&rt'!; da Inspetoria,. de 

JAIME FERNANDES BARBOSA 
ADVOGADO 

CIVEL-COMÉRCIO

LEGISLAÇÃO DO TRABALHO 
1!:BORITORIO: PRAÇA PEDRO AMERIOO, 71 

RES1DENCIA: AVENIDA GENERAL OSORIO, 231 

João Pessôa 

:i\terca.do frouxo 

FIBRA LONGA CSeiidó) 

Tipa 3 
Tipo 5 

FIBRA MÉDIA (Sertão) 

Tipo 3 
Tipo 5 .. 

FIBRA CURTA <Matas) 

Tl1>0 3 .... 

48SOOO 
45SOOO 

. . 46$000 
43$000 

44$000 

Autorizado pelo Banco 
do Brasil . 

Agripino Leite, está com. 
prando ouro pelo melhor 
;>reço da praça. 

Rua Visconde de Pelotas, 
WO (Em frente ao Cinelll3 
"Plaza''). , _., 

"BEL. APOLONIO CARNEIRO 
DA CUNHA NOBREGA 

ADVOGADO 
(Cível e Commercio) 

Rua Barão da Passagem n.• 60 
(Primeiro andar) 



:X UNUO - S-á6âilõ: 2l ile iiiiiTó de m:n1 
plna Grande Fol Indeferido o pedido em face do 

Idem n.0 37. da comarca de Ms - laudo de Inspeção de saúde a que se 
mnnguape. submeteu o requerente, unantmemen-

Tdem n.0 39 da comarca de GuCl- te. 
VIDA JUDICIÁRIA 
TRIBUNAL DE APELAÇAO DO ES- Apelação clvel n.0 16, procedente do rablra. Petição de habeas-corpus n.0 18, da 

TADO Suprêmo Tribunal Federal. Apelante Idem n.0 40 da comarcR de Ma- comarca de João Pessõa. Relator de-
30.11 Ses~o ordinária. em 17 de maio a Fazendo. do Estado tia Paraíba; n- manguape sembargador Presidente. Impetrante 

de 1938 pelado o dr. Aureliano de Albuqu<>r- Apelação criminal n.0 52, da comnr· e paciente, o preso miseravel, Manoel 
Prr'iidente - Souto Maior que Luna ca de Mamangua.pe, Apelante a Ju,t1- de Alencar Brasil, recolhido á Cadeia 
Secretário - Euripedes Tavares. O desembargador Maurício Fnrlado ça Publica; apelado Slndul!o Ntmei Pública desta capital 
Proc. Geral - Renato Lima pas~ou o~ autos ao 2.0 revisor desem- Torreão Por unnnlmtdade, converteu-se o 
Compareceram os aesembargadores· bargador Jo~é Floscolo. IdPm n.0 55, da comarca de PilU' julgamento em diligencia para que 
Souto Maior, Paulo Hlpáclo, Flocto- Agravo de petição civel n.° 2tl , da Apelante a Ju~ti<,;a Publica., ap"iatl•J fossem solicitada informações ao dr 

ardo da Silveira, Maurício Furtado, remarca de João Pes,;;oa. Rt.:1 .. 01· dP- Sevenno Ramos da Silva Jujz de Direito da comarca de Areia 
Jo,;;é Floscolo, Severino MonteneirO, sembnrgador José Floscolo. Acr:1vante Idem n.° 56. da comarca de Ma- Idem n.0 19, da comarca de Ca.1a-
Agriptno Barros e o dr Procurador a Fazenda do Estado; agrava.do Mn- manguape. Apelantes Eufráslo Bento zeiras. Relator desembargador Presi-
lit'rnl do Estado, Renato Lima no~l Fartas Leite da Silva, por seu assttênte Jud1t:'1àrio dente. Imprtrante o bel. João Juré-

L1da, foi aprovada, sem observação, O de..,embargador relator pa~ou apelada a Justiça Publica ma, em favór do paciente, Franclsrc 
~ .tta da sessão anterlo1 : iº"' autos com o re1nto110 ao 1" rev1soi Id.Pm 11 ° 62. do termo de :;:-p••. •la Bezerra do Nascimento, vul~o Paisi-

Dlstrlbuições· dec::emborgador Severino Monteneg10 comnrca de. Mamang.uape. Anclunr:• 

1 

nl10, recolhido á Cadela Publica de 
Ao desembargador Jo~e Flo~colo: Agrn\o de petição c1vel n ° 29. carl- Htgino Pereira de Lima apelada a Caja7.eiras. 
Apelação c1vel n ° 54 dR comarcn ctentP no trabalho, da coma1 cu d1 Justiço ~ubl~ca . . Tdf'm n ° 20, da comarca de Jo~o 

(li;! Mnmanguape Apelante Antomo João Pe,soa Relator dr,-,embarga<.!01 ~pela,;a_o c1vel eI-o/1c10 n.u 51, ides- Pessõa. Rela~or desembargador Pres1-
Fcrnandes de Oliveira e Jonqwm Se-vermo Montenegro. Agravante Ber~ ,c:uitt~ am1gavelJ, da comarca de Jo:1<; 

1 

dente do Tribunal Impetrante .e p~
FPrnnndes de o. liveira; apelados J. oa.·· na~·do R.amoff; agravad. o o operáno 

1

. P~s~ou .. Relator àesem.· ba. rgador P:iulo ciente, o p. ~eso. miseravel, D.1onuno 
411 tm Evangelista e sua muliler Jou.o Monteiro da S1lvn. H1p6.c10. Entre partes. Mll'ocem Frnn- Gomes da Silva, vulgo Nenen, recolhi-

Apelação criminal n.º 88. da conmr- O desembargador rel:itor passou ça Navarro e d Alzira Rodrigues dt! cio á Cadeia Pub1ica desta capital 
c~ de João Pessóa Aprlante o dr 2 ° os autos com o relatôno no l.º revi- 1 Costa No;vano ou Alz.ira da Co:;tp Id~m n.0 21, da comarca de João 
Promotor Pubhco; apelado Anto1110 ~or dt>sembargador Agr1pino Barros. 1 Navarro. . . Pec-c;óa Relator desembargador Pre-
Mnrtm~ Lopes. Agr~wo de mstrumento civel n.0 30, Designaçao de dia: !;ident.e, Impetrante e paciente o pre-

Ao de~embargador Severino Monte- da comarca de. Areia. Relator desem- Proceso,:o de hcen. ça n.º 6. procedente \ ·o_ m1seravel, _Severino ~arbos_a .de 
nPgro pJargador Agripino Barro:-;. Agravante da comarca de João Pessôa. Relator de- Lima, recolhido á Cadeia Publica 

Apelo.cão cível n.º 55, da comarca Iª Fa:r.enda do ~tad.o; agravada d l~embarç:ador Preside~te. Requerente o desta capital 

presentado pelo dr. JOSé d'Avlla Llns 
e d. Cecllla Llns. 

Adiados os Jwgamentos ·pelo adlan• 
tado da hora. 

As~inatura de acordãos: 
Petição de habeas-corpwi n ° 17. 

da com rca de João Pessõa. Impe
trante o bel. Oslas Gomes, em favõr 
do paciente, tenente Manoel Pereira 
da Silva 

Recur!-.0 em mandado de seguran
ça n.º 1, da comarca de Campina 
Grande . Recorrente d. Guilhermina 
M. de Gouveia, Nóbrega; recorrida n. 
Prefeitura Municipal de Solf"dade 

Apel~áo civel n.0 6, da comarca. 
de Campina Grande. Entre parte-s 
a Fazentle. do Estado e Ander,;;on 
Clayton & Cia. 

Idem n.0 46, da comarca de Itaba1-
ana. Entre partes: Anlsio Pereira 
Borge::i e sua mulher e a Fazenda F.s
tadual 

a::iv~ar3~s p:~iç~~or~~elnosn.~u~~ a~ 
Le~mo de Pilar, da comarca de Ita-

~!~~~ªcie ~~~~g~~U:,ar~~~i~11~ª~~: 
mes de Araújo e sua mulher 

Fôram assinados os respectivos a
cordãos. 

A encarregada do serviço da Rf>
.sc:nha, Crm..~uêlo Y Plá 

Mnria Barbosa Leite e sua mulher · espolio do dr. Valfredo Alves. re1to .da comarca de Patos. Pessõa Relator desembargador Pres1- TRIBUNAL DE APELAÇÃO DO ES-
dr- campina Grande. Apelantes Jo..;é 1:\fana Correta Lima! inventariante do 'lbe_l Joao Navarro F1lh.o, Juiz de D1- ~ Iclem n.0 22, da comarca de João 

oprlados Joa.quim Antonio dn snvã I Apelaç.ão civel n.0 26, da comarca Pet1cão de habeas corpus" n ° 18, dente .. Imp. etrante. e p. ac.iente, o pre- TADO 
e suo. mulher de Bananeiras. Relator desembarga- da comarca de Joâo Pessôa. Relator so miseravel, João Jovino Bezerra. Feitos. julgado.s em sessão de ontt>m . 

rr1 A~:lªJ!~o c~~~:l ~·:er:~~a J~:~r~ i ~6~ ~;:fel~o d~a~~~-ra~~el;~;~rr~. n::= 1:s~~~=~~a~~~er:~:ed~~~Oel~~e1~:~= ~~~~h1do a Cadeia Pubhca desta ca- m:;c~dâe d~0~~i~s~:~edente do. co-
:1rdoso; apelada a Justiça Publi-. ·\presentada por. ~eu pae Francisco Be- ,car Brasil, recolhido á Cadeia Pub.h- NPgaram os. re~pectivos habeas-cor- Relator· desembargador PrestdentP 

C"fl zerra Cavalcanti; apelado Augusto ca desta capital. pus, por unanimidade de vótos. Req_uerente o bel. José Oaudencio 
Ao desembargador Agripino Barros· Bezt-rra Carneiro da Cunha. Idem n.0 19, da comarca de CaJa- Idem n.0 23, da comarca de João Correia de Queiroz, Juiz de Direito 
Agravo de instrumento civel n ° Jo. O ~ese~bargador relator pass.ou I ze1ras. Relator desembargador Pres1- Pessóa. Relator desembargador Pres1- da Comarca de Cajazeiras. - Nega

eia comarca de Misencordia. Agra\T _ • os rf"spectiv_os autos com os relatôno:. dente, Impetrante o advogado . bel dente._ Impetrante e paciente, . o pre- ram as férias, contra os vótos do-; 
11 . d. Apolonia Tota Chaves: agrava- ' ao 1.~ revisor desembargador Paulo João Jurêma, em favor ~o pacie1_1t1 so m1s2ravel. .Adauto Eu_zeb10. ~o~ exmos. dese~bargador~ Paulo Htpó. -
do Jo.suc cavalcanti Pedrosa H1pác10 Francisco Bezerra do Nascimen~o \11_1- Santos. recolhido á Cadeia Publica cio e Severino Montenegro 

Apelação cível tinvestigaçâo de pA.- Despachos . go Pazsinho._ re'?olh1do á Cadeia Pu- dest~ capital Petição de habeas-corpus da co-
ti•rnidndPI n.º 56 da comarca de Carla avocatona n.0 1, da comarca bllca ct,• CaJaze1ras. Nao se tomou conhecimento do ha- marca de João Pessôa. 
cnmpina Grnnde. '1.º apelante a. mP.- de Campina Grande. Relator_ de.,em- Id~m n.º 20, da comarca de Jo3_t beas-cor7?US, ~an~ando-se os autos Relator: desembargador PrestdentP . 
uor Maria representada por sua mãe hargador Fl':)doardo da . Silveira .. Re- Pessoa. Relator desembargador Pres1- a2 Conselho D1~c1plma~ P.ara as pro- Impetrahte Manoel Pessôa. de OJ\-
America Evangelista de Lima. por querentes. C1cern Joaquim da Silva. dente_. Impetrante . e paciente, o pr_e- v1ãencias da Lei, unammimente veira, do Departamento de AfiSistt'n-
M'U assisténte Judició.rto: 2.° npelan- Ped~o R:umundo da Silva e ~uas res- so m1seravet. Dtomsio Gomes da St~- ~eclamação n.0 3, da comarca de eia Social do Instituto São José E-m 
ti· Joséfa Claudino do Nascimento e pecu~as. mulheres, ~or snt assistênte va. vulgo Nencn, . recolhido á Cadeia Joao Pessoa_. Relator desembargad~r favõr do preso miseravel. Btanor Üue 
, ,·u marido Pedro de Melo; apelado_.. Judiciário bel. Severmo Barbosa Lei- Publlca desta capital . Paulo Hipác10. _Re_clamante o bel. S1- d~ de Brito, r~olhido na Cadela Pu-
º·" Jnesmos te. Idem n.0 21, da comarca dP Jo•l' zenando de Ohveira, por se_u procu- bhca d~sta capital. - Denegaram 11 

Cótas : Agravo d!:' petição n.0 1 em Proces- Pessõa. Relator desembargador Pre ... 1- rador e advogado bel. Severino Alves ordem impetrada, unanimemente 
Agravo de petição civeJ n.º 31. da so Crimi_nal da comarca de S. Jo I dente. Impetrante e paciente. o pre- Aires . Agravo de petição criminal e.r-o/i-

comarca de João Pessôa. Agravantes do ~~nr1. Relator desembargador so miseravel, S~venno _Barbo'ia de Li- Julgou-se improcedente a Reclama- czo da comarca de Santa Rita 
A. F do Amaral & Fil.hos· agrav1..da Mnunc10 . P~1rta.do. Agravante o dr lma, recolhido ª. Cadeia Pubhca des- ção contra os vótos dos exmos, <lesem- R:tator: desemba. rgador Paulo J-Il-
'I'he Great \\.'estern or Brasil Ra- Juiz de Direito em comissão. t,:1. capital ' bargadores relator e Severmo Monte- )pâc10, 
lway companv Limitcd I Apelação crimmal n.0 84, da comar- Idem n.0 22, da comarca de Jo~o negro: Negaram provimento ao agrn'Vo 

Agravo de Petição cível no 33, ,cau- ra de Bo.n_aneiras. Relator desembar- 1Pessôa. Relator desembargador Pres1- Designado para lavrar o acordáo o !unanimemente. . · 
(,'ão .·dr opere. demolendol, da comarra , gador Agn~ino Barros. Apelante a •de. nte._ Impetrante. _ e pac .. 1.ente, o pre- ex .. mo_. desembarg.ador . Flocloardo . Q.. . Agr.avo de petlcã. o criminal e.r-o/i-
dt' João Pessóa. Agravantes Pedro IJ~sttça Pubhc0:: apelado Antomo Gra-1so mi.seravel. Joao ~O\"tnO Bez_;rra. Silveira _ . . eto da comarca de Mamanguape. 

;:~~:::: dea s~~n~:uli~~:c,gr:v:uda°sm~r- ci~~~jºn.~3:s. ~u:;:n:marca de Sousa. ~~ti. o:h1do á Cadeia Pubhc. a desta ca- cz:g;~v~30d~ap~~:~rc~rir~n1~ã~:r;!~= Fu~~~ desembargador Maurl<'lO 
Uitr Relator desembargador Paulo Hipâ.- Id~m n.0 23. dn comarca de João sõa. Do Juizo de Direito da 1.ª Vára Ne,zaram provimento ao agravo, 

Apelação civel n.º 41, da comarca cio. Apelante Pedro Bezerra; apelada Pessoa lmpetrante e paciente, o preso Relator de~embargador Severmo ,;nammeuente. 
de cajazeiras. Apelantes Joaquim a Justiça Publica. 

1
m1&era,·el. Adauto Eu~eb10 d~s San- Montenegro.. 1 _Agravo de petição crimjnal ex-ali .. 

:?i~~:ª~;;ia':iºosMa~~~~m ;.~~~am~; R:I~~;:: .. ~: ... 81~b~:gid~ª~~d~:. r~~u~a8 :s,0;;,~~.\~i .. ~º. a Cadeia Pubhca des.- pr:. i.:~,:~~~n~~i~~~!vo~e vótos, deu.se cz~?aªw~~ma~c:;e!.eba~g~°ct1"!rbirteverino 
sousn e sua mulher SIiveira: Apelante Francisco Rocha Reclamaçao n.0 3, da comarca de Idem n.0 34, da comarca de Ma- Montenegro. 

Idem nu 46, da comarca de João Ide Olheira, apelada a Justiça Pu- João Pessoa. Relalor desembargador manguape. Relator desembargado1: A- Ne~aram provimento ao agravo. 
Pcssóa . Apelante Bartolomeu Toscano bhca. Paulo H1pac10. Reclamante o bel. S1- gnpino Barros: unammemente. 
dt Brito; apelado Venancio Toscano Idem n.0 87, da comarca de Campi- zenando de Oliveira, por seu. procura- Deu-se provimento ao agrav_o, por . Agravo de peticão criminal er-o/i-

deE!~~~~os ao acordão nos auto~ de ~fau~~f;d~rta~~~a:;el~~:~~~,~d~~ ~~~e/ aclvog~do bel. Severino Alvei ~~e~f~~~~d~ e~~o.vótoJes:!"t>~~~ad~~ 1 c,iPf~o~ma~:e!eba~a~~~gu1~1Ptno 
agravo d'e petic;ão civet no 12 da co- Siqueira Arcovérde; apt>lado o dr. 1 ° Apelação cnminal n.0 63, da comar· Flodoardo da Stlve1ra, que não tôma- Barros 
marca de ,i_oão Pe.ssóa. EmbEl.rganteo:; Promotor Púbhc<? . ca de Banant::iras. Relator desembar- va conhecimento do recurso. j Ne~aram provimento ao agravo. 
Abdon cavalcanti de Albuquerque Agravo de petição c1vel n.0 ~5. da gado_r Ma~ricio Furtado. Apelante a Apelação criminal n.0 63, da comar1- lunammemente. 
Mtn mulher; embargados João Alvel) comarca de João Pessõa. cac1dente !Justica Pubhca; apelado Anes10 Cal- ca de Bananeiras. Relator desembar- ":Peli~ criminal do termo de Ser-

deO ~é/o p~-o~~ªG!~h~~ Estado Jancou ~~vet;i~~al~bn:i~:::~~· d!~~;v~ªJt~do~ 1 d~~g~a~iº~e peti_çâo cri~inal ex-o/i- ~~~Ú~a MPauu:1\~i~; ~~~~:~~· :t~\~n~al~ 1 ra~iato~ com;;~:mg:r:aadno~net:;ricio 
aos respectivos autos a seguinte cota Estado da Paraiba; agravado João cto n ° 33, do Jmzo de Direito da 1.• das Bar~os. _ Furtado 
··Não 111e cumpre oficiar" Jos~ Pereira. . Vára desta ça,ijtal •'Relator desembar- Pr~hmmarmente nao se tomou co- J Apelante.ª Justiça Pública; apela.do 

L Embargos ao acordão nos autos d~ . Foram os respectivos autos com lgador Sevep~ ?6hnten_eg~o. . nhec1mento do recurso, por unantm1• ;Manoel Raimundo de Lima, conheci-
apelncão civel n.º 42, 1anteriormeme vista ao exmo. dr Proc. Geral do Es- , . Agravo de petição criminal e.r-0/1- dade de vótos. . _ . do por Manoe~ Bento de Lima 
11 ° 881, da comarca de João Pessõa tado. . . . cio n.0 34, da comarca de Maman- . Agravo de petiçao c1vel n.0 27, ca-1 Deram provimento á apelação pa-
1-:mbargantes \Vilson Brayner e ou- Ap~laçao _civel e:r-o/zeto n.0 36, guape. Relator desembargador Agri-

1
c1dente no trabalho), da comarca de ra 1eformar a sentença apelada. e 

tros; embargado o Montepio dos Fun- ld~sqmte ~migavel). da comarca de pino Barros. . _ . . . , João. Pessôa. Relator desembargador cond~nar o réo no grão médio do nrt 
l'10nários Públicos do Estado Jo~?. Pessoa. Relator desemb.argador . Agravo de pet.tçao cntnmal ex-of,_- ,Ma.uncio Furtado. ~·º Agravantes Be- 1294 ~ 2 .. º da_ Consohd.ação das Let'i 

O de5embargador Maurício Furta- Jose Floscolo. Entre partes: Arnaldo cw n.0 34, da comarca de Maman- neficiários do acidentado Luiz dos 1Pena1s, unanimemente 
do achando-se impedido de funcionar Aguiar do Amaral e d. Georgina Lins guape. Relator desembargador Agn- Reis Gonçalves; 2.0 agravante a Fa- Apelaç.ao civel da comarca de João 
.-ipresentou os autos em mésa. pnra de Albuquerque Pessõa pino Barros. . . zenda do Estado; agravados os mes- Pessôa 
o~ devidos fins. O desembargador relator lançou Agravo de petição civel n.0 27. mos. 1 Relator: desembargador Severino 

Passagens: nos autos o seç-u_inte despacho: ·•oe- ,acidente no trabalho}, da comarca de Nego~-se provime.nto ao agr:tV?, pa- Montene.gto. 
Apelatão cível 11 o 19 procedente v0I~a1n-se ao JUlZO a quo. para ser ~oáo . Pessõa. Relator desembargador ra conflr~ar a decisão agravada. con- Pelante a S. A. Indústrias Reunidas 

cio S11prf'mo Tribunal Federal 1 o :tpe- devidamente cumprido o acordão. l\~auncio Furtado. 1.0 agravantes Be- tra os votos dos exmos. ~esembarga- IF. Mataraz.zo; apelada a PrefeiturJ. 
lu .. nle ª. ~1a. sousa Crui;; 2 o apélcmtes porquanto ~no. consta dos autos fôs- 1 flc1ános do acidentado Luiz dos Reis dores Flodoardo da Silveira e Agr )Municipat, 
o-; assistentes Moreira & Cla e AJ.e- !'e dada cienc1a ao representante do !Gonçalves; 2.0 agravante a Fazenda pino Barros. Deram provimento á apelação p:i-
vedo. & Cia.; 3.º apelante O E~tado da M P . . do Estado; a~ravados os mesmos. ApC'laC"ão civel n_.0 21, da comarca ra reformar a sentença apelada e 
Pnrnibn: apelados os mesmos AJ?elaçao c1vel n.0 12, do termo d~ Apelação civel n.0 7, da comarca de S. João do Cariri. ~elator desem· ~Julgar-se, improcedente a ação, unn· 

O desembargador Flodoardo da Sil- Sape, da comarca de Man:ianguape. de João J:>essôa. Relator desembarga- bargador P~ulo H1pác10 .. Apelantes mmeme1!_te 
,eirn achando-se hnpedldo de. funcio-1Relator desemba. rg.a~or J. ose. Flosco- dor Severmo Montenegro Apelante .. ª Santino Jose d.a Costa, Vicente COJ I AµelaÇll.o ·ctvel procedente do Supre.
nar pas...c.ou os auto; ao 3 o revisor lo Apelante d. Ceciha de ArauJo San- ,S. A. Industnas Reunidas F Mata- \teia de Sousa e suas mulheres: apela- mo Tribunal Federal 
dPst-mbargador Maurício Furtado. tos; apelado Cr1stovão Vieira de Mé- razo; apelada a Prefeitura Mumc1- dos José An.tomo da Costa e sua mu- 1 Relator desembargador Mo.urlc10 

Apehção c1vel n ° 20. procedente do /lo _ pai. _ llher . _ ,Furtado. 
Supremo Tnbunal Federal Apelantes Idem n.º 53, da comarca de Joao IdPm n ° 17 procedente do Supre- Por unamm1dade de vótos 1:ªº .se / Apelante a Fazenda. do Estado; a-
Au~uo:;lo de sabma e Sá. Otaclho Go- Pessoa Relator desembargador Mau- 'lmo Tribunal Federal Relator desem- tomou conhecimento da apelaçao • pelado lona & Cia 
mes de Sa e outroc;, apelados a F::i- , 11cio Furtado ApPlante a PrPfe1tt1ri-1 bargado1 Maur1c10 Furtado Apelantf' Idem n ° 31, da comarca de Joao I Negaraf:1 provimento a apelação pa
Zf'n<•l do Est»do e Estela de sa P1rf"s Mumcipal apelada a C1a Paraibana a Fnzenda do Estado, apelados lona Pessõa Relator desembargador Seve- ra confirmar a sentença apelada con-
r ,Jo,;;é Albino sa de Cimento Portland S A & C1a 11mo Montenegro Apelante a mnssa tra os votos dos exmos. desembarga-

Idem n ° 32, da comarca. de Pá.tos. Foram os respectivos autos com v1c::- Idem n ° 21, da comarca de S Joá.o fahda de Cunha & Cia , apelados He- dores relator e Flodoardo da Silvei-
Apelantes Alexandrmo RodriguPs da ta á<i partes e depois ao exmc. dr do Cariri Relator dec;embargador romdes de Azevêdo Cunha e filhos Ia 
Silveira e sua mulher, apelados a Pt oc Geral do Estad<? Paulo H1pác10 Apelantes San Uno Jo- , Po1 unan;midade, deu-se provimen- Designado para lavrar o ac01 da.o o 
P1efe1tuia Mumc1pal e O dr Ernani I Emb~rgo:-; ao acordao nos auto-. lt• sP da Costa, Vicente Correm de Sou- •to a apelaçao para reformar a senten- exmo ,;iesembargador Jose Floscolo 
Sát110 • apelnçao civel n ° 87, da con11rc,1 , sa e c.:ua mulhe1; apelado,; Jo,e An- ,ca apelada, unanimemente Apelat'"J.o c1vel da. comarca de João 

Idem n ° 38 da comaicc. de João Campmn Grande Relatm desenib:11- tomo da costa e sua mulher. Idem n ° 35, aa comarca de Bana- Pessõa 
'P{·s.~oa . .\.pelante o dr Mlnenino Azt.:- gado1 Agnp1_no B3:rros. Embargantes Idem n.0 31, da comarca de Jono netras. Relator desembargador M_au- Relator desembargador Mauriclo 
do 01~erra e sua mulher apelado Luu: Dre~fus & C1a. Ltd .. embarga- ~essóa. Relator desembargador Seve- ric10 -~urtado Apelante Francisco Furtado. 
u c~r,oho de Francisco Gonçalves da a Fazenda do Estado rmo Montenegro. Apelante a massa Po'!lpiho d_e ~eit:ns Pessõa, por seu Apelante a Companhia Nnclonnl cte 
Guerra., representado nn pessõa de O desembarg~dor relator mandQu fahda de cunha ~ Cía.; apelad~!i tu.s1stênte Jud1ciário; _apelada d. Mn- Navegação Costeira; apelada a Fa-
d Francisco Mélo Ai~do Guerra os autos com nsta a _embargante. Heronldcs de A7,evedo Cunha e F1- ria Eulalla da Cruz Lima. . . zenda Municipal 

O desembargador Paulo Hipácio Embargos ao acordao nos autr> . 1hos, Co_nverteu-se o julgamento em d1h- Negaram provimento à ap.o\-ação, pa.-
passou o.~ respectivos autos ao 2 o re- apelação civel n,º 84, do termo de Pt- Idem n ° 35, dA. comarca de Bana- genc1a, contra o vóto do exmo. de- ra cc:,nfirmar a sentença apelada, 

;~~~~ir:1 de~embargador Flodoardº da ~~~·e~ta~1::~~~ªJa~Çi~~~a~~1~tact~~I;,~~~ ~i~\~ªsFu~t~~~or ~e;:~~~gad~;a~~i~~~ se~~:::;tc,or cf!!fto~:0 7, da comarca un;;;~;~~e~i~fl da comarca de João 
A·~ravo de petição clvel n.'\ 26. da b?,r~ante d. Marip Luiz.1 da Conc.e_i- Pompilio de ~reit:as Pessôa. por seu ~e João Pessõa. Relator desembarga- Pessóa. 

comarca de Alagõa Grande. Relator ca~. embargado o bel. ?vi Hll"u Gouveia ass1sténte jud1ciáno; _apelada d Ma- cor Severino ~lontenegro. Apelante a Relator. desembnrgador Severino 
d~~rmbarga.dor Flocloardo da Silvt-irn Coelho rin Eulaho da Cruz Lima. S. A Indústrias Reunidas F Ma_ta- Montenegro. 
Agravante Rogaciano Filgueira i.le Foi com vista ao emb.l'·&ndo e cil"- Idem n.0 96, da comarca de Jo!i.o razzo; apelada a Prefe1turs. Mumci- lfpelantes Joaquim Felipe dos s~n-
Urito; agravado o dr. Promotor Pú- 1 pms a embargante, pelo prazo k- ~essôa. Relator desembargador Mau- pai . . tos e Vicencía Maria da. Concetção; 
bl1ro g:al. nc10 Furtado. ~pelante. a Cla. Nacto- Adiadú o Julgamento a requerimento apelada a Emprêsa Auto Vlaçüo Pn-

Fmb~rgo~ ao acordão nos autos de Embargos ao acordão nos autoc; dr nal de Navegac~o Costeira: ape1ada a do exmo. dr .. Proc. Geral do Estado raíba 
~lpelnçao c1vel n.0 lr.3, da comarca d~ apelricào ctvel n.º 42, <antPriormentc Fazenda Municipal Apelação c1vel n.0 17, procedente do Deram provimento á I fi. 
Hannnelras. Relator dC'sembargador n.tJ 881. d:1 comarca de João PessóR Embargos ao acordão nos autos de Suprêmo Tribunal Federal Relator ra reformar a 6 ten ape ª~i° d pa
Flodoardo da Silveira. Embargante Emb:irgantRs Wilson Bravner e ou- apelacão civel n.º 54, do termo de· desembargador Maurtclo Furtado, A~ mandar J t' nJ 1 rn ap ~ n ri e 
So.luo:;tlno S1lvlno Br-zerra Ca~alcantl. ti cs; ~mbargado ~ Montepio dos Pun- s~pé, dfl com:uca de MamanguapP pelante a ~azenda do Estado; apelado mentis ~:tr~ ~s z vg~'E' d a nç.x':n " 
unbnrgadn a PrPlf'itura M~mcJpal, ch1náno~ Públicos do Es_tado Relator desembargador Pu.ulo Hipá- lona & C1a desembargadores Maurício i~r~do 

0
~ 

O de!kmbargador relato1 pas.::'>1.1 , O desembargador PrPsldPnte- man c10. Embargante o dr. Adernar V1d~I Adi9'10 o julgamento a requerlmcn- Flodoardo da Silveira 
os rf'!-pecti\'.06 alftos com os relat.óno· ! dou o~ autos á revt~ão do dr Juiz d e sua mulher: e':JlbargadOi o ec::poho to do exmo. desembargador relator Ernbarfos ao acordá~ rlOi autos c\P 
~º. l 

O 
rensor d. CM:mbargador Mau· .

1 
D1rPitO da 1.ª V. éra desta capital. ldº. cel. Gentl.l Lms de Albuquerque, Apelação civel n.º 96, da comarca !apelação ctvel do termo cff Snpf' dn 

ucto Fur_tado.. Parec~eres: represe-ntado pelo dr José d'Avlla de .João Pes.c;ôa. Relator desembarga~ comarca de Mamanguape 
Apelaçao cr~mmal n." 51. do tPr- , RC"vl;'!ao cnmmal n.0 2, da coma~r~ Lms. e d. Cec11ia Lins. dor Maurício Furtado. Apelante a I Relator desembargador· Paulo .Hi-

md dr Serrana, da comarca de Ba- dP Jono PeSM>a.. Rrquerent.M /\VdL•t,, 1 Fm designnd~ a . pre5ente ses.c;ão Cia. Nacional de Navegação Costeira lpácio 
1 _nnC'trn~. Relator desPmbragador Mau- Gu .. dt"! Alcoforado, Droclecio G11°d1:. parn o~ respectivo.e; Julgamentos, Apelada a Fazenda Municipal. Embar~antes O dr Adernar Vtd,tl r 
nc10 rurtado. ApelantP a Justt«;~ P~ J\koforado. Josué Prixôto e outrn· 1 Julgamentos: Embargo, ao acordão nos autos de sua mulher. · 
1•1ko., npeln'1o Manoel Raimunc10 ' por ~PU advogado bel. Antonio Bt.'>t, Procf's~ado de- licença n.0 6. da co- noPlaçfio cível n.º 54 do termo dr. 1. Embargados O espólio do Cf'l. Orntt1 
t.uua conhectdo por Manoel Rento clP. Me>nczE"S. . _ . marra de Joõo PPssõa. <Prorrogaçhol . Snpt". da comarca dê Mamang-uapr Lins de Albuque;que, represC'~tndo 
Umn J\gTavo rtP µehçao rt·tminal f'- ,,(1- lRrlator dt>•·rmbargador Prf"Rldentr ,.,,.., j Relator df"sPmbargador Paulo Hip(Lcio 1pelo dr. J0'1ié- d'Avila Ltns e d CPCllto 

O de~t'mbar ndor rc•lator 1111"~ou rw n • 35. d!\ comarca d~ Santa RL Tribunal. Requerrnte o b~l.. João Na .. 1EmbargantP o dr Ademnr Vid.il r. Lins 
~ ou~ ~ revldo do deserubA.rgudor n. 

0 
, . \'Orro FiJ))p, ,Jt\1,,1 d Dic,tUp da ço-

1
,..un mulhf"r; !mhnrg11.do~ o f'spólio do J ,Jnir,ar:un deserlus o:i cmb:ireos, U· 

os osc o Idem n 36, da NJmn"rfl di> Cam- ,marca de Pátos. ctl. Genlll LlfU.. de Albuquerque. re- illll11memenle. . 



A UNUO - Sáliáilo, 21 ilê mãló de 193R , ,~ 
NAVEGA~: Ã o E COMERCIO 
LLOYD B R AS J L E J R O ---.,SILEU &OIIES 

Praça Antenôr Navarro n.' 31 
Agente 

(r erreo) (PATRIMONIO NACIONAL) 

PARA O NORTR 
Linha Relém - Porto Alegre 

Fone 1-4-4-3 

PARA O SUL 

"PARA" Linha Belém - S. Francisco 
(5.219 tons. d• de•locamenlo) "PRUDENTE DE MORAIS" "SANTARtM" 

Linha Belim - Porto Alegre I Linha Belém - S. Franci!!ro 

mo ~;~e~:~~ IION<J~~a/
6 

~:r~:~~~."
1
~t~~a.mc~- "RODRIGUES ALVES" F.spe:~;:

1
n~
0

~~a :; d~c!º:,~'."!:~~ no me,:- Espe~;~~
75

n:~~; d2; d::~~,.::~·:~~srno rifa 
&...u1z e J:ielém mo <lla para: Recite, Maceió. Bala, Vitoria, Rio, para Ht>clle, Mace10, Bata. Vítórlo.. Rio cte Ja~ 

Linha Recife _ Porto Alegre 11 800 tons . de deslocamento) Santo . Rlo Grande, Pelotas e Porto Alegre n,iro e Santos 

"CURITIBA" Espnn<Jo no d,a 2 ct, Junho ,atrà no mcc- Linha Manáos - Buenos Aires Linha Recife - Porto Alegre 

i,:,pnndo noc~1:R2~~1~I~~:o. sairá nomes- mo dia parn Notnl, Fortole?.a. S r,ulz ,. Bl'l~m "ALMIRANTE JACEGUAI" r C :'RUG i ~/: O, 
mo <1.la para Murau Espero.do no dia 30 de maio .. ·,;1irâ no mP".mO 
"0 LOIDE BRASILEIRO RETEM NA ECO- A1"Jt'NÇ,U)• _ AVISAMC>ll 0'1 BRS (10 000 tons , de desloeamenlol dia para Recife. Moceto. Rio Santo, Hlo 
NOMIA NACIONAL MILI:{ARES DF. CONTOS' PASSACiiIRúS. QUE ~OMEN'fJo~ Ar~DF:RAO E·:p('rado no cua 29, saira no mec;mo dia GrancJ<· PPJ01a Porto Alt'gre 
DE RltIS QUE SEM ELE IRIAM PARA ou . para Reclfe, Maceió, Bata, RIO de Janlero, San-

·•. ' - \ADQUEIUR PASSAGl!!N'1 Al'RESENTANDO "O LOIDE BRASILEIRO E DA NAÇAO 
=.sniA~!~8s1L~.REFIRA-O POIS, PELO o ATESTADO DE VACINAÇAO :~\d:~r:n~i:~a~n:;,i;n, s. r~ranclsco. Mon- PARA SERVIR A NAÇAO. 

------------------------------------·---------------------------------'----
Acceitamo, carru para aa cidades aervid .. ,ela Rêde Viac;ão Mineira com tranaborde ea Aarra de, Reia.,., 

COMPANHIA CARBONIFERA RIO·GRANDENSE 
Linha regular de vapores entre Cabedêlo 

t Porto Alerre 
CARGUEIR08 HAPIDOS 

CARGUti.lRO ''(;1101" - i,~sperttdo do norte, devera chegar em 
nosso porto no r,rox1n10 uiu .:!2 o cargueiro "ChUl' Apos a necess:uta 
demora, sa1ra para tt.ectte, Mace10, .tt10, Santos, Rto Grande, P~totn, e 
Porrn Alegre. 

CARGUErRO "TAQU I .. - Esperado cll> sul, deverá cheg,r em 
no.'iSO porto no prox1md 01a ·2-1. o cargueiro ''Taqu1''_ Apô.<; a necrssnr1a 
acmora, sa1ré. po.rn Natal, Ceara, Tutota e Areia Bronra. 

CARGUFJRO ·· HERVAL " - Espf"rndo elo sul. devrra l'h1•g11r C'm 
no~o poru, no proxh110 lllu 2'.l o rargueiro "HPrval" Após u nf",·t-~\t'l.l'in 
aeri1ora. saira puru H.ec:Ue M:1ce10. Rto, Santos, Rio Unuult>. f>f'lOI a~. 
Porto Alegre ,t·J 

Arentes - LISBOA & CIA. 

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

LLOYDNACIONÃL s. A. - SlDE RIO DE JANEIRO 

lil!kVTCO RAPIDO l'F.LO!I PAQUETl!!li "ARAS" l!NTRI!! CABEDl':LLO & PORTO ALl!UR~ __ _ 

PASSAGEIROS " S U L " PA8t!AOl'.lll.011 

PAQI FTF. "ARATl~!BO" - Espe- I C'.\RGUFIRO "ARAGANO" - F.s

rn.cto cte Porto Alrgre e escalas no dia perado rte Bel~m e escalas no dt:1. t " 

2 de junho. saindo no 
0

me~:mo din pnra 'de Junho. saindo no mesmo ctto. paro., 

Recite. Mnrrió, Baia, Vitória Rio cte Re<'UP. Mnreiô Bata. Rio ~e .Janetro. l 
Janeiro. Hantos. Rio Grandt-. Pt>lotas Sauto!'i, Paranagua e Antontna para 

r Porto AIPgre, pnra ondl" rert'be car- onde recE:be carsa 

ea e po..,;;snse1ros. 

!"ARA OElttAJS lNFORMAÇõRS COM OS AGENTES: 

" N O R T E " 

ANISIO DA CUNHA REGO & Cll, ·· l Eacriptorio: Rua Barão da Pasaagem, 43. Telefone n. 1441 - Telegrama "Aras" 'I o RI os o RI o A 8 A T H I CONSULTAS: . ARMAZENS - PRAÇA 16 DE NOVEMBRO N.º 87. 

l ,B:~::::::.;~;.:!:~t.~.: .. ~=::·:::::::. 1COMPANHIA NACIONAL DE NAVEGAÇAO COSTEIRA 
e rins (3Ystoscopla~ e urdhroscoplas 1 

CONSULTORIO . - Rua Gama e Mello, 72 - 1.• and~r PRAÇA ANTENOR NAVARRO 53 _ SOB. -:- FONE 1424 
--- ~ O A O p E S S O A --- " SERVIÇO SEMANAL DE PASSAGEIRO~ E CARGAS ENTRE PORTO ALEGRE E CABF.DELO ,.~ ~ 

PROXIMAS SAIDAS SEVERINO CORDEIRO . 
ADVOGADO 

" ITAGIBA" 
Chegara no dia 27 do corrente, so.1rá no mesmo rtln 

pnra: Recite, Maceto, B:ua, VltorJa, Rio de Janeiro. Snn· 
tos, Parnnnguâ. Antonina. Flor1anopolts, Imbituba. Rio 
Grande. Pelotas e Porto Alegre. 

.J 

"ITAGIBA,. - SPxta-felra, t7 do rorrenn• 

Aceita lausas civeis, comerc1a1s e criminais nesta 
capital e no interior do Estado 

-~ 
AVIS O 

· - s F lsro e ltaJal e&m ("\JHado!la. ttaldPa('lo a• 
Recebemo~ t:imbem cargas para Penêdn, Arac~Ju, !lbeos, · ranc c 

111 
~ .. Lt-opoldm& RaUway". 

Residencia: Avenida Tiradentes, 266 
João Pessôa 

Rio de Janeiro, bem como, para Campos, no Estado do Rio, em tratrro mutuo 0 

1 As pac;sagens serão vendlda!I mediante apre.c.eataçáo do at.61.ado de vnclna · 
NO ESCRITORIO, AT!:' A'S 16 HOHA!I, 

PARA PASSAGENS, ENCOMENDAS E VALORES, ATENDE-SE 
NA VESPERA DA SAIDA DOS PAQUETES. 

l I INFORMAÇOES COM O AGENTE - P , BAl'fOEIRA DA CRUZ. 

rr=_=_=_=_=_=_=..,==_=_=_=_=_=_=_=-==_=_=_=_=_=-==_=_=_=_=_=_ ll\c~~::~~3c:x5oc:x::icx3ccx3c:x:::x3c:iê:x~~fi/-lP~riopiiirieietddatadiÊe~áf;veernlddaa-

DR luªAuo RIBEIRO DE MORAIS-1 MINHA s EN H o R A. Vende-se a proprlednd• MílM, ai-• 1, 1 

tuado.. a um qutlomtlro da c1dt1dt df'I 

niretor da Colonia ".Juliano Moreira" • 1 ?0~~;~b
1
;~0/

0~;ª;~~ qrd~~;c:So,c
1
~; 

1 Já a bananada marca G A I y O T A ? j arame, tr~s (31 cnclmbn.s p.rene.<, provou casa dP Vivenda, cnsa dP engenho, 

1 

d t um açude, três (3) <'nsn.s dr' t.elhll, 
Compre urna lata e compare com a e ou ra marca. grande s itio de 1rute1, .... ótima pa-

SABOR RENDIMENTO f ra cana e cr1ação· 6. tratar em Gua-
CONSULTA D!ARTAMENTE, DE 3 A'S 5 Que diferença no e nO ' rablra é. rua Slqu;lra Campo.s n ° 7, 

Especialista em doenças nervosas e mt-ntais 

CONSULTORTO - RUA BARAO DO TRIUNFO. Nº 4:0 ] ' .NiLttillÃ rlÃ'nçÂ'n~~ GÂiv õ~fÃ'!~S, . 1 L!~.~-~N!~ROE~.~l~~!.!11 .-

lVt:NDE-SE Q mal• '?º-1 J, de Mélo Lula 1 º.• ell•nt.. serão at,n-1 1 monto e ~r preço modico. _,xam, dP 
dernu GABINt:Tr. Df.N- d1dos t>m hora~ previa- admL,;;.-.ão e matt'rlo.~ u'.ulsa., 

TARJO da eap,lal . , • m,nte marcada.• / ARTE CULINARIA I CURSO PARTICULAR A trntnr á rua S!i Andrude, 401 
< 1 1t U R <, 1 A O O paramento sná f'fe- 1 Professôrn '1lplan~1.da e com pr~ --- -

Fa«"lllla·lf' • pal"amentn. U r s T I S T A tuado adiantada.mente. 1 Maria das D0rrs 'I'avares, atendendo uca de ensmo publico ncPlta a.Juno: A L U G A M • S E 
, n diversos pedidos, comunica que a- de ambos O!-. ~cxos, para os cur~os te As casas rf'centrmtntt" co11i-.1 ntlda!II. 

_ _ 4 
1 b1ut\. um curso completo de fômc, fo- c.t1m1.ssáo e prlmaito. A h,ttar 11 nm nOs. 130, 121 e 128 no. Av. A 8 e•. 

gão, costnha a.rlístir~ e decoração, a lrruuu Jof1k, n. 208. Men.:o.h,ic.ci~s e ns de números 24:0 e 248, é. Av. BHI"• 

COMPRA-SE BANANA 
A $?00 O QUILO 
B7t.cdm.:t 

FABRICA DE DôCES GAIVOTA, lTDA. 
R. Santo Ima!I, 277. . 

começar no dia 15 de junho. ;nócltcns. nos Aires. 
Jnfnrmaç()f'.s: Avenida João Macha~ 1 A tratar na. garaRe A111Prl<'ílllR. é ru!l 

do, 235. Vende-se 011 aluga-se Cardow Vieira, 123. 

CRIAS DE CACHORRO• Por modico preço ª Otlma easn da OTIMA OPORTUNIDADE 
Avenida Ep1ta.cto Pessõa, perto dn 

LOBO Á VENDA Ustnn da Luz, com bOns quartos e 

\'ENDF.-RF. C'INC'O CRIAS DE 
C'AC'HORRO-LOBO. C'O~I OITO Dl4.8 
1t•: NASl'IMt:N1'0 A TRATAR A' 
RUA 81LV4 J.ulllllll, lk, 

espaçosas salas, visitas, costura.q e 
descnnço ; ottuo IIVTis em l{fflnde 
qutntnl e Jardim na. frpntJ>, toda mu
rada , A tru.tar nll 1t1.ut Mac·IPI PI • 
Biloiro 11 • IDI 

Casas á venda 
Vrndt>m-se as rn~as nºs. 866, 870 t" 880 

11 11 uu<.lu no. rua do. R.-pub11rn , prôxlmo 
ao Pt1lt1.<·10 do r.ovt'rnn, 11. tratur r,a 
rua Abdàn M1ltlllta n.º ts51 Barretru. 



A l'NlilO - Sábado . 21 de maio de 1938 - -a 
no dia 26, um Uma novidade sensacional o PLAZA apresentará no palco 

espetaculo inédito! O GORDO E O MAGRO em carne e ôsso ! Uma novidade 
SEGUNDA FEIRA! para RIR! - Cadeil'as numeradas á venda a partir de 

ELEANOR FOWELL 
A MAIS fAMJSA SArAmOORA DO MJNOO ! QUt os rANS JA' CüNHtCtM O[ "BROAOWAr MtlODr Dt 1936" VAt RtArARtCtR NUM fllMt D[ tX1AS IAR 1 

NASCI DANSl\R 
• A MELHOR COMÉ DIA MUSICAL DESTE ANO E DE TODOS OS i\NOS ! 

AMANHÃ NO PLAZA EM TRÊS SESSÕES! A'S 3 1/2, A'S 6 1/2 E A'S 8 1/2 

HOJE NO PLAZJ\ SESSÃO DA S MOÇAS 
A'S 7 E MEIA HO RAS 

Preços <'~200, 1$600 e 800 reis 

JOAN CRAWFORD 
illllecísa entre o AMOR de l •'rmwhof 

'J'o ne e Roherf .11onf;.;omer,, - em 

Adeus, mulhe~es! 
Um f ilme da ME'TRO 

PLAZA hoje em matinée ás 4 horas - Preço 
ur,ico 800 reis-Cheste r Morris, Madge Evans 

e Léo Carrillo - cm 

UM CRIME AO LUAR 
METRO GOLDWYN MA VER -

jJ(IJN!HIO i · jlUN[H]Dl i 
c11u•1s o s.1·1·,1~1c·o ! Ven ha deci frar êsse enigma com o critério de 

sua in te li gencia ! Um til me da CINE ALl1\NÇA 
.. 11 11111 Í•: B .I. ! Jeanette Mac Donaid e Nelson Eddy ! Outra vez num filme 

que dis pensa recla11es ! Mt:T RO GOLDWYN MAYt.R 
l\'tlS{'E l Utl. E~'J'Hi.:L1'. ! O filme sensacional de Jeanette Gaynor e 

Fredcri c March - Uma pelícu la da UN ITED 
D ,\Ql 1 11 { 'l ~)I ti.NOS! O que será o mundo daqui a um SECULO ! 
. Um espetaculo que jamais se esquece ! 
E~ .1. 111-'11 .I l •'El,1('101'.DE ! O m~is célebre tenor da Europa num 

film e musical de grande sucesso ! 

E' SO' ISTO? NÃO! TEMOS AI NDA A MARAVILH L\ DA CIN EMATOGRAFIA 
TERRA. DOS DEUSES 

Paul Mrni e Lou ise Rainer doi s genios que a Metro re uni u num filme de ouro ! 

SAN'T'A ROSA. 
Hoje üs í e meia ho;as-Preços 1$100 e SeO reis-Um fil me da UN ITED 

Fôgo sobre a Inglaterra 
/ -,~;;, .. ~ . : ' \ . ' ' ~ ai la 

SECÇ_ÃO LIVR E 
óleo que era vendido em março da- Móveis e utensilios 

1 
quéle ano ao preço de 2S400 por quilo. Semovcnte~ 
descer a 1$600. Baixa~ semelhantes tí- Diversas contas 

, veram a torta e o Imter. Assim. não 

49 :7348500 
10:BOOSOOO 

1.269:171S500 

PROPRIEDADE A' VENDA 
Vende-se uma ótima propriedade em 

t:~~;i~: .. (r 1~:~~~d~~~t~~~ºa1d!!= 

TRIBUNAL DE APELAÇAO 
Autos com vista ás partes, conendo prazo nepta 

Secretada: 

Apelação Civel n.0 55, da comarca ele Campina 
Grande. Apelantes José Maria Barbosa Leite e mu
lher. Apelados Joaquim Antonio da Silva e mulher. 

Com Yista ao advogado dos apelados, bel . Ascen. 
clino Moura, pelo prazo legal, em 21-5-1938. 

( ~1i1~r!~ie1~ºJ!ivcejis~v~~! ~~i~::J~t~âfn~;s~ 
prlncipHlm nte porque haviamas com
prado grande quantidade de caroço an-

1 tes do mesmo haver baixado ~e. valor. 
PASSIVO 

1 

A comµra antecipada da matena pri - Capital 
ma e uma medida que se impõe para Caucão da diretoria 
evitar a saída da mesma para as fá - Diversas c..1ntas 
bricas ~itur..do.s no litoral do pais, de-
vido â falta de fábricas no interior. 

A safra de semente de oitfcica para 
o ano ele 1938 é grande. O nosso De-

4.076 868SIOO 

, 700: ooosooo 
40:000\000 

1 336 :868SIOO 

4.076:868$100 

partamento Agrícola nft.o lem poupa- S. E. O - Rio de Janeiro. 31 de 
do esforcos para trazer os 12.000 pés dezembro dP 1937. -
arrendados e de nossa propriedade, R. O. ,le Cast ro lHaya, CC"sar de Mé· 
limpos e cerrados. I 'º e Cunha, diretores. Eduard o Fer -

0 ~osso _c~::mtrato com o govér?o da reira, guarda-livros. 
PRnuba foi mtegralment.c cumprido de PARECER 00 CONSELHO F I SCAL 
nossa µarte, entretanto fomos obnga.
dos n pagar o imposto de vendas mer
cantis. e os municípios. infelizmente, 
têm niado impecilhos com tsxas e im 
postos. cheganC10 mesmo a ser lançado 
um 1mµosto de ISOOO por árvore arren-
dada, ánores essas que servem µara 
o estudo cit< oitkica, de acôrdo com o 
co•1trato lirmadu com o go,·êrno do 
Estado 

"A PREVIDENTE" 
Autorizado pela diretoria da "A 

rru::vIDENTE", convido todos os so
dos cm atrazo, quer os residentes 
nestn capital ou fóra dela, a regulari 
;,.arcm seus debitas para com a refe
nda sociedade, pagando os obltos a -

o Consêlho Fiscal da Companhia 
Indust.rial. Comercial e Agrícola, ten
do examinado o relatório e contas da 
diretoria relativos ao ano de 1937. e J 

verificado pelos documentos que lhes 
fôr .. m apresentados a exatidão de to
das as verbas do respectivo balanço. é 
de parecer que sejam aprovadas as 
ditas contas e todos os atos da dire
toria praticados no decurso daquêle 
ano. 

Rio de Janeiro, 12 de maio de 1938. 

COMPANHIA INDUSTRIAL , os~;i'~i~f;~! d~:~~%p~~;·~:;;. i~~~:;tt~~ 
COMERCIAL E AGRICOLA 1 ?i~01'~;a a crer que a situação vai me-

. e. ,. e. A. ] loc~1l~~liC~u~! :~
1
:
0~~1g~ e~f~~~és~f~ Ra.ul Rocha Lisbôa, T. e. Tinoco. 

RELAT oRIO DA DIRFTOR JA R E L.\ - goctiio e oitlcica em abundancia e suas Olavo P . da Fonsêca Guimarães. 
T I VO AO EXE R CI C'IO DE 1937 condições técnicas são excelentes. 

i ra1.aclos aLé 31 deste mês, inclusive Senhores acionistl:ls · 
o:} de números 717 e 718, sob pena de I Em cumprimento ao qu~ dispõe os 
c•llmlnação. . nossos f>Stntutos. a diretona da Com-

,11ºº~~:1y:mM~l~ ctJ;1;i~~ d.a ;fbrh~~.~ Repartição dos Serviços 
Pinto. no Departamento Agrícola o sr Eletricos da Paraíba 

Faço lambem cirntc que, todo e p~,nhia Industrial Comercial e Agrícola 
qualquer sacio que venha a falecer e vem apresentar-lhes o relatório. o ba-
11,w çslcja quites com esta socled8fü•. lnnc:o gf'l"a l t- demais captas de sua 

!:~:~·r.~·~~r~ni~i~~l~s ª~s~~~~~'. confor- ge~i0
a~~u~<~i'~t!iido~~

0
co~ ;i;~rê~fl ge-

Raul Alves Bc1rreira, no e6critorio cen
tral. o .sr. Inácio P iquet Carneiro, ten 
do todos eles dedicado os maiores es
forço:,; ~ competência nos seus r-argos, 
extendtndo-se a todos os demais fw1 -
cionários e operaria::; os nossos agrade 
cimentos. ,Jo;";o Pessôa. 4 de mRlo de 1938. ral e contra tóda a expectativa. a :.;a 

Uanicl Martinho Barbosa, l.º secre- !r:i de oiUcica en:i todo o Nordeste foi 
ta1 lo. ~esastrosa e :i. fabrica montada pu.n Rio de Janeiro. 12 de maio de 1938 

e se fim nem ao menos põde traba-
BANÇO DO ESTADO DA lhar é,se proct.uto. pois sómente rm1- Tt. o. de ('as lro ~1a , a, c e,ar dt 

~f~t~~s aª;{-~~
1~~i070d~o~:\:~ª:s d[r~~ J :\l élo r Cunha, dil~ tores. 

PARAIBA m; arrendndas pelo Dcpartam.,nto BALANC'O GERAL E~1 3l OE DE· 
Agrícola n~o chegou a 5 loneladas. A. ZEl\IBRO DE lV37 

(l i ,\l<T \ Cll ,\'1AO.'\ OE C.\ P IT,\ L 
IJ,• conformidade com A drllhrração 

tr11nada pela Assi;,mblf'ia Geral Ordiná-
1 lo. realizada cm 24 d~ fevereiro úl
timo convldamo.-s O!i srs. acionistas a 
\hPm 1eahzar. na séde dest.(' Banco. a 
riu rta chamada de capital. cone5pon
l1(·ntes âs ,ijCões sub.scritns nos termos 
elo artigo 4 '' 1 1 ° dos E:-;tatutos. 

M·mentC' foi vendida a terceiros. por 
não compensar a elaboraçÃo de tão 
pequena quantidade. e proporcionou
no:; um lucro compensador 

Pl·lo acima expô:ito. tôda nO':i~a atcn
d .. o convergiu :-;õbre o trabalho de ca 
,o~·o de algodãc, ten~o o mc~mo sido 
iniriorto a 23 de março. A fabricação 
foi ft:1ta com ótimos re5,ultados. senrlo 
excelentes ::is medidas de produ'çâo. 

Jol\o Pessóa. 18 ele m:,. lo de 1938. :anta <io óleo como da torta 
.fo'i('" Luiz tlr Assis, prcs1dentP Infeltzment.e para nós, em virtude 
.\ v~lino ( 'unha Azevêdo, l.º secretá- ela Eiuper-}Jrodução do algodão nc, 

r,~oio Luiz Rlbi"frn df' ?\forais, 2 ° se- 1 ~~~~~~~n:~t~~id~·! ~~e~~~o~~ ;~i~~a~~ 
cretárto. uma. ba ixa nunca vb,ta che;anc.lo o 

ATIVO 

Caixa 
Contas correntes 
Línter 
Oleo ri(' algodao 
Torta de algodão 
Materia prtmR 
SaC"IHia 
Vazilhame 
Açõrs caucionadas 
AIIW)Xanfado 
Imóvei·.; e insta. lações cm 

I :512:1900 
160 : 023SBOO 

10;771 $500 
224 : 127$000 

97 :5915700 
112 .272$500 
103 : 484SOOO 
100 : 040SOOO 
40 :000SOOO 
13 :922S900 

P ato. 1 344 :386~700 
Fazenda Rl•rho Seco 39 :029flQ41 

ESTADO DA PARAIBA 

Aviso ao publico 

Anm de proceder-se a u m serviço 
de urgéncia, no circuito de Ca bedelo, 
a Repartição dos Serviços Elétricos 
da P .iraiba fará. interromper o for 
necimen to de luz e forea à cidade, a 
partir das quatro até ás sete h oras 
da m an hã, do proximo dia 22 1 do
m tng:o l. 

J oão P essõa, 20 de maio de 1938. 

CENTRO DOS PROPRIETA· 
RIOS DA PARAIBA 

POSSE DA NOVA DIRETORIA 
Tendo se realizado a eleição, con

forme fol publicado, são convidados 
todos os :;oclos do referido Cen tro. 
pa ra assistirem a posse, que se reali
zará. no dta 22 do corrente m ês, á s 19 
e meia horas. em no!'isn scdr ~ocia l 
Avenida Guedes Pereira, n. 0 64, 1.() 
a ndar 

Greiorio Peso6a - l. ' aecretário . 

!rada de rodagem que llga estn capi
tal á Gramam~ servida por ônibus, 
com ótimos terrenos dt \'árzca e pa
'..les, adapta vel a qualquer lavoura ou 
grande estábulo, com uma área su
perior a 61 hectares r613:960 mctrol:i 
4uadradosl. Preço de ocasião. 

Tratar com Julie Mru't.im,, é. praça 
Aristides Lõbo, 72 ou á avenida Cruz 
de Armas, 843. 

CASAS DO ESTADO 
As pessoas que desejam alugar 

casas pertencei1tes ao Estado, in
clusive as que fõram das viuvas 
dos soldados de Princêsa. á Ave
nida Duarte da Silveira. enten
dam-se com o sr. Inácio Lopes. 
na rua Duque de Caxias, 112, de 
7 à, 9 e de 13 as 15 

EDITAIS 
EOIT.\I. - Escola P olitécnica da 

B aía - Con cut·so - Faço público. para 
conhecimento dos interessados, estar 
aberta a inr-crição para o concurso na 
Escola Politécnica da Baia, para as 
cadeiras de geologia, economia e noções 
de metalurgia. materiais de construção, 
tecnologia e processos gerais dP cons
trução, tecnologia e processos gernis dr 
construçP.o, pontes de grandes cstrutu 
ras metalicas e em concreto armado 
c:onstrução civil de arqultectura. c1;1jo 
prazo de inscrição termina a doze de JU
Jho vindouro. A realização do concurso 
obedec:erá á legalização federal vigen tf', 
devendo os interessados, para- maJo
:es minuctas, dirigir-se á secretarfa r'·, 
Faculdade. Em treze de maio de 193íl 
- , A.) Mário de nrlto, d iretor gc rnl do 
n epart amen Lo Naclonal de Educação, 

IIRATINHIS IIUDlS 
Só dee:apparecem com o mo do unlrtJ 
produet.o Uquldo qu. attrahe e m>:t.cr
mma u formiguinha, caselru e todA 

ellPt<lle de bar a tu 
ªIM&AFO!llMlOA 11" 

ancontni-M naa bOaa Pllarmaalu • 
Dragarlaa 

DaOOA&IA LOIQIKD 
.. VHltl l'lllllalro, m 
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Sensacicnal lançamento amanhã no "REX", na "mafinée" chique, ás 3 horas e em "soirée", ás 6,30 e 8,30, da revista feerica mais 
joctsa e espetácular que existe ! ! ! 

EIS O ESPETACULO MAXJMO NO GENERO QUE NOS APRESENTA LlltlSMOS 

SUAVES NI,;0-MANIA, COROGHAFJA QUE DOMINARA' O UNIVERSO! 

JAMBOREE 

Vamos clansar o JAMBOREE, a clansa ({Ue o mundo inteiro csLú 
clansando ! A sequência mais aclornvel do filme em que tomam 

---- pal'te 2.000 pessôas ! ----

George Murphy - Doris Nolan - Elia Logan - Gertrude Nicsen 
---- em ---

PINTANDO o SETE 
Jámais se fez um filme musical que tenha tanta pcrfei<:üo, tan. 

tas musicas, tanto luxo, tanta ol"iginaliclade, como nesta 
obl'a musicada da NOVA UNIVERSAL. 

:NOTA J:\IPORTANTE: - E$te J1lmc !>ó será exi.Jido noutro cmcmu tk",la 
vapttal üO dias apôs seu lançamento no "REX". 

=====================a.===================~-===-
Hoje - "Matinée" Colegial - no "Rex" 

--- A"S 4.15 ---

BARBARA ST ANWICK 
AMANHA-NO "FELIPÉA" LIONEL BARRYMORE 

CASAR É MELHOR A voz da conciência acusava aquêle ho. 

GENE RAYMOND 
UM FILME DA R. K. O RADIO 

--- Preço unico: - $600 ---

mem !!! Um criminoso disfarçado A VOZ DO OUTRO MUNDO 
UM DRAMA DAR. K. O. RADIO 

R • E-X ~o~~'l!Mc~o~ I 
UE CHIQUE FELIPÉA JAGUARIBE 

Solrée ãs 7 ,30 Soiree ~s 6 :':O e 8,JS Soirée ás 7,15 

S E :; S A O ll A :S :w O C' ,\ S O odio tlc uma mullidão que c-xigia. a. murlc para. 
um pobre homem ! l'ma 11aixão scl\'agcm num ambit.•nte Lrn1bém sch•agc111 ! 

A HISTOR.IA EMOCIONANTE E TRAG!CA DE UMA 

MULHER SOFREDORA ' 

\Varrcn "'illiam .._ Karcn JHorlcy - cm Warner Haxter - .June Lan!l" - em Bette Davis-em 

MULHER MARCADA V E N CI D A A C A L U N I A 
UM FILME DA "PAR.AMOUNT" 

O CAÇADOR BRANCO 
Compkml•utos: !\'.'\ClON.\L D. F. B e l'AJtAJJOUNT 

NElVS - Jornal. 

...__ '"' -
CINE s. PEDRO 

li, CASA DOS GRANDES ROMANCES DA TELA 

HOJE - Uma sessão ás 7.15 horas - HOJE 

McJod1as as mai~ l)onit~s ! Vo::c8 inf'squccivei~ ! 

\V I N I F R E I> S li J\ \\' - t·m 

ESPERANÇAS PERDIDAS 
,Ju11!·1mcutc .l 6 ª ~érn• 

FLASH GORDON 
C'om l,ARRY lll•:STEn Clt \BBE - lii\lYER~s\l, 

AMANHA - UIVJ,\ ALTA COMEDTA SOCIAL' - JANE WYA"IT em 

A NOIVA IHDECISA 
Com LOUIS Hl~YWAfll) 

:t • fei.J·f1. - ".Scsi:...\o Gig-antc" ~ 

LOUCURAS DE ESTUDANTE 

O R RIS BARBOSA 
ADVOGADO 

ltUA UUQUE DE CAXIAS, !J• 

UM FILME DA •·20 TH CENTURY FOX" 

COMPLE)IE:S'l'OS 

üm drama da WARNER FIRST 

C o ~r p L E )! E N T o s 

e I N E-1 o E A L 1

1 METROPOLE 
O CINEMA MAIS ArtEJADO DA CAPITAL 

HOJE HOJE 

H A Ra 

CAPRICHOSA 
com 

FAY WRAY 
e 

COMPLEMENTOS 

CABELOS BRANCOS 
Evu~im~se <' <1<'~f-lnRr<'rem com 

"LOÇAO .JUVENIL" 
u~adn corno lor;t10, nQ.o t! tlnt,ura 

DPJJO;-.t1.o: FartnA.t·la MTNETIVA 
Rue. '1n. Repuhlka - Joào Pc:;:_;Oa 

I>llOGAR.TA PASTEUR 
t·!ua Mudt'l 1·1.n11etro n.0 618 e "Modn 

111tenLil". 
PfC(.:O; - 6$000. 

-

HOJF. - A's 7.30 - HOJE 

VER.TIGIN"OSO IMPRESSIONANTE ... 

O SUPER DRAMA DA VIDA OPERArtlA ! 

n _\ n. 'l' o N l\[ ,\ e L A N E - (' tu 

ENTERRADOS VIVOS 
Um filme da W ARNER FIRST 

Complemento: - N \CIONAL D. F. & 

Anrn.nhfi - Alerta guri1,ad(l.~ ! A "111atinee·· mais animada ele todos 
us tcmpo3, as 2 1,~ - a 6. ª serie de FLASH GORDON e mais 

A CAPRICHOSA 

Segund~-felra - ··s~3são das Mocas" - A NOIVA INDECISA com 
JANER WYATT. - Uma comedia intcresspntisstma 

1 ESPERIDIÃO BRANDA~ 
ex,cortarlor da "Alfaiata. 
ria Universal" avisa a sem; 
amigos e freguczes que 
acaba ele se instalar á Rua 
Maciel Pinheiro n. 0 711 • l.° 

andar (altos da LoLcri..t 
Federal), 

CALDEIRA 
Vcude-~r moa, de fobr1coeiio lngl~~ 

sn, de.> choinas invcrtlcl;:1:;, co111 fori;a 
ctc 25 H _ P. cfct.tvo.:s 

A tratar com Pedro Minmrln. fl nia 
Bar(\o dn. Pa~:::ugcm. 307, João Pcs.lôa. 

-
CINE-REPUBLICA ,\)L\XH.\: 

110.JE - nuas sessõ<'s ás 6.30 e 8 horas da noi1f' - HOJE 
ROBERT TAYLOR. o g::ilà mais apreciado da ntuulidatle, cm 

Um do~ maiores cspetaculos destes ultimo.s tempos ! LOBOS DE NEW-YORK PAUL ROBJ::SON, o famoso ba1·itono negro e LíSLTL BA.:\'KS - €'ln 

B o z A M B o Uma ctnta de grande sucesso da "METRO .. , a famosa marca do Leão 

uma granct1o::;a reaJlZaç&Oi. da •· Umled A1ti.st}." i-;ob n rlireção de Alexandcr Kord.:s, 
DIA 26 - O CONUE DE MONTE C'BIS1'0 - da "United ·•. com Robert Donnt e --- em ex1bico.o cspcctal neste cinema ----

Complemento: - Um NACIONAL (D. }' B) EU~sa Landz. - Do romance de ALEXANDRE DUMAS. 
PREÇOS: - 1.ª classe 1~100 e 2.• clas~e SGOO 
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-A NOMENaATURA DAS aDADES, VI- 1INSTITUTO DE PROTECÃO 
LAS E POVOAÇÕES DO ESTADO E ASSISTENCIA Á INFANCIA 

PREFEITURAS DO INTERIOR 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MAMANGUAPE 
Babncête da Prefeitura Municipal de 
I\lamanguape, a. contar de 1.0 a. 30 de 

abril de 1938 (COMUNICADO DO CONSf:LHO REGIONAL DE GEOGRAFIA) MOVIMENTO DO I NSTITUTO DL sendo 4 cio Abrigo de M . 
RECEITA. 

As alterações propostas para as denominações das localidades do ES
tado, que têm sido objéto de atentos estudos no Cons~lho Regional ~e Geo
RT8.fia. afiguraram-se-nos um dos m~üs relevantes s.erv1ços prestados a comu-
11id:1de paraibana. além de, cm muitos casos, stgmficar expressiva homena
gem no pôvo que primeiro habitou esta parte do Brasil. 

Baseado no trabalho apresentado pelo sr. Pedro Batista, aquéla enti
c1nde orgo.nlzou n lista das cidades. vilas e povoações que terão os seus nomes 
h1t.t'rndos e. em alguns casos. mudacle$ por outros mais slgnificn.tivo:;; do que 
os a.tuais. 

Essa lista, que publicamos a seguir, para receber sucestõe.\ dos intel'eS· 
tados, abrange t.odas as regiões da Paraíba, sendo, portanto, um trabalho digno 
cte np1 eço sob qunlquer aspécto que seja. encaro.elo. 

A nomenclatura proposto. é n seguinte: 

NOMES ATUAIS 
A lagõo. Grnnde 
Alngõn do Monteiro 

MUNIC!PIOS 

Aroclro. Cajazeiras 
ArPlal Esperança 
Areia rle Barauna Patos 
BelPm Brejo do Crt1z 
Belé-m Prlncêsn Isabel 
Delt-m \ntenor Navo.rro 
En1Tn de S. Miguel Cabaceiras 
B:u·rn de Santana Cal>nccirns 
Buna. de Camaratúba Mnmanguape 
l3nrra de Mamanguape Mnman,guaµe 
narra ele Santa Rosa Serra do Cuité 
B~ffl":l. do Juá Antenor Navarro 
noqueirfi.o elos Cõxos Pi:incó 
Concelc:ão Campina Grande 
conreição C:ltoh~ do Rocha 
rachoPiru t;11J:L.1. l,lra 
C'nrhoeira ·apt' 
Camútstula P1hir 
c•.1rh111Ja clP Areia Pri to:-; 
Cnitr Guarablra 
f ;J.rhoetrn de Cebõlas tng!.i. 
Garhodr:1 ;antn Rita 
IJPStérro da Salamandra Pomhnl 
F1agundes ~anl:.i. Ritn 
J11cá Plnncó 
Lnt~>n Sêcn C!tmpina Grande 
J.,a~o..t do RPmielo J\l'Pln 
Lngõo do Mato Areit1 
La~õo de Dentro Cul~ára 
La~óa cto Saco Mamanguape 
La~oas Pombal 
1.a~oa Nova Prlncêsa I sabel 
Lagóa da Rldinha Princêsa ha.bel 
1..tvrnmento T.1peroi 
Mata Limpn Areia 
l\ifogeiro de Cima Itabaiana 

NOMES NOVOS 
Tn:lUr\.!).t;U 
Monteiro 
Oucar~ 
Ori:1 
Barnúun 
Hio.ró 
Japuré 
Pt•n1ssú 
S. Mlguel 
Sontnirn 
Camnratuba 
Tn.mbí 
Snnta Rosn 
Juá 
Igorn,péba 
~ntnrlte 
Copf 
Hunma 
Pacnlúha 
AroH 
(;::irnn(lha 
Cuft.egJ 
Itn.túba 
Saro pó 
Snb mnndra 
Pin<l:iretamn 
C:--.ti11gl1cirn 
Ipuarnna 
Remigfo 
Jpuean 
Mndcetuba 
COtrejuba 
Nhnndú 
Manafra. 
Rlcllnha 
Cotné 
BllX:\X{t 

Mogf'iro dr Bnlxo Itabaiana Mogeiro 
Pllõt•s Antenor Navarro Tndôatuba 
Pilõf's do Mata úananeiras Mala 
PJlõf's clP Dentro hf'rrarla Pllõrs 
Pato~, P1·lncés.q I-:abel Trel'P 
Rlacho da Lagôn Mama1JgUF1pe Tpuni•mba 
Serra da Rnlz C:ll<'ára Cupo.õba 
f:;fl-r:1 BoniLa Cabnrt>lras 1 t:.1.potanga 
'f_;e1n1 elos Pontes Ingá PonUn::t 
Santa Ana elos Garrotes Piancó G:i rrotes 
.':ilintana Conceição Pinncocí 

~~u~ti~~a do Congo ~~~!~g:~ariri f
1
~~~iãruí 

ti. José cio Rio seco Mamangu::ipe Rio Sêro 
::; José Princêsa Isabel Ibiaquh'R. 
ti. José Santa Luziu do Sabngí Qnlpnmi 
S. José das Pombas S. João do Cariri Pa.rnrf 
S. José dos Cordeiros S. João do Carirí Corcleiros 
S. Jo.sé da Lagôa Tapada Sousa fpanera 
S. José Pilar S. Jos~ 
S. !\rliguel da B. Traição Mamangu::1..pe Acajutibil·ó 
S. Miuuel elo Talpú Es.pirito Srmto Tn.ipú 
8 Francisco Mainangunpe 'l'nl'ngulrn 
l'=i. Pr:mcisco elo Aguiar Planc:ó Aguiar 
n. Jii·áncisC'O Solerlacie onvelra Lêdo 
S. F'rr.inrisco Sousa I l>lplrn 
~·a11to A11t.onio do Norte SoJedilclC' ~-·anto Antonio 
Thnbaúhn do GurJã.o S. Jo:t.o ctü C::i.rlrf 'T'lmbaúba 
Tav.:ires M:1ma11guape 1'o.quí 
Thnbri.uba 'vibericordio. \'lal>::mc:n 
Var7.ea Nova. F::i.nta Rita Parafbuna 
Varzea Comprida Pombal Ibiúna. 
V~rieas Santa Luz'.a do Sabugí t-.:abt1glrnna 
S. ~<'bJ~tif:o Aiagóo. Nova Bultrim 
3. St:hnstldo do Umbuzeiro Alagó::i. do Monlelro S. Sehnstlâo 
CntolP cio Racho. C:itolé rio nocha "':atolé 

· Os nomes das demnis locullda :les não incluidas nessa relação serão con .. 
servados sem alteração. 

Reproduzido por ter saído C(ltn incorreções. 

TRl'BU NAL DE APELAÇAO 
Auto,; com vista ás partes, conendo prazo na 

Rrc1 etaría. 

EMBARGOS ao acorclão nos autos de apelação 
rível <la comal'ca de Campina Grande. 

EMBARGAN'l'ES Louis Dreyfus & Cia Ltda. 
F.MBA RGADA a Fazrnda do Estado. 

Com vista, em data de 17 do corl'ente, pelo prnzo 
da lei, aos advogados da pal'te embargante, beis. 
Osias Gomes e Praxedes Bl'ede!'odes da Costa, este 
ultimo 1·e,;idente em Recife. 

LUTZ FERRANDO I CIA. UH. 
(llKU,tOIA l!.M O!!HAI, AnTiaoe CJRURGlC(>II - APPARII
UllJtl UI!: UATHERMIA, Af'f'A::lELHOO DE RAIOS X D OII UB
t.f!OREl! ,-Al3RfCANTES. EXCLUBIVlbTA!l 008 MICR08COPI08 
~1Z I TOUOf:I OS t•ROIJllC'l"OB DE E. LEIT, TODO WA'l'KRlAL 

f'Al:tA l.AJjrJk.ATORIO Clill141CO. 

°Se-Jllteaentaat• ea,cJDd•• 8 N 1e Eti&•••• 
COlllllA I IIA. 

aa.i:a.a l'uorru,. e1 -:- m o '1"n.. - ._...,.. 
Rua Duqut> de Caxias, !í76 

tC'ONSIJL'tOtUO UO Utt J MELLO LUI.At 

PROTEÇ.IO E AlSSIST~NCIA A IN- Jesus N,lzaréJ Saldo do mês de março 
Licehças 

242$400 
3:049$000 
2 :094$500 
1 :011$000 

10 :000$000 

l'A.NCIA, DA PARAIBA DO NORTE, 
DURANTE O JI.U.:S DE ABRIL Dt: Fô1·a.m feitos 

ImíSosto de Feira 
1938 

AMBULATORIO 

8en·iço df' clhúca médica 

Exis tiam matriculados 
tsendo 45 do Abrigo dt M. 
J e:ms N 'lz::iré, 

1 

Matricnlaram·se 

1!~~~0 N!t.~i, Abri,go de M . 

Tivel'am alta curados 
<sendo 29 do Abrigo de M 
Je,<.;us Nazaré) 

Tiveram ,.,tta falecidos 
1sendo 2 do Abrigo de M. 
Jesu . ._ Nazaré) 

Tivero.m alta _po1· outros m.o· 
tivos 

Flcaron1 fün tro.tnmento 
ls-encio 38 ao Abrigo de M. 
Jf::.tlS Nttzaré) 

Fúram feitos 

l 
Pequenas intt•rvençõe:.i;; 

lsendo 2 do Abrigo de M. 
Jesus Nazaré) 

ow·ativos 

1 

(sendo 196 do A brigo rle M . 
,}f'SUb Nazilté> 

Mectlrações para vermes 
( senrlo 25 do Abrigo de M. 
Jesus Nnzaré> 

Injeções d.ivt:nms 
<sen(lo !~9 do Abrigo de M . 
Jesus Nazaré) 

'Jac1na Coritra. vanola 
,sendo li ~o Abrlrro de M 
Jr.sus Na7.ar~) 

Consultas 
{ sendo 30 elo Abrigo de M . 
,leSns Nazaré) 

Receitas 
FormUlns 

Cul'a.t.ívos 
Il1Jer,õe., 
H.ec~ita~ 

89 ?~~tj~a~idirofissão 

PA VILHAO MANCORVO 
7 .2'25 

2~ Taxa Serviço Cooperação 
· 1 Agrícola 

FILHO ~~:J~:çt~ve~~~;lca 

859$200 
838S700 
723$200 
404$600 Cntermarfa Santa Rosa 

14 t Existiam 
tsencto 13 do Abdgo de M . 
Jesus Nazarld 

4l:i Ent1arnm 
lSendo 16 do Abrigo de M. 
Je,us Nazaré) 

5 Tiverrii11 alta curaaos 
isendo 21 do Abrigo de M 
JeSus NazaréJ 

Faleceu 
2 Passaram tx1ra ma!c.· 

7. 311 1 s~ml o 8 do Abrigo dC' M. 

303 

100 

2n 

11 

579 

'jlj 

f.ii'i 

JefiU6 N;;i.zart:) 

Curativos 
Injeções 
Receitas 
VermJfngos 

l"órarn feitos 

F.nfe-rtnaria São Tomé 

Clinka c1rurgtca: 

Existiam 
Entrou 
Faleeeu 
Passou para mato 
Tiveram alta 

Fôram fe-Hos 

Prquenns operações 
Injeçõef 
Cl1ratfvos 
.Exames de urina 

Aferição 
j Estatística e Produção 

... ? (1937) 
h.., Imposto Predial 

l\1.atrlcUla 
'..?2 ~:~ªU:iru~efêsa Animal 

I Cemiterio 
27 Soma 

1 DESPIS:SA· 

0 Prefeitra Municipal 

1·1 ~~~;!~s di1=:;em 
1 Iluminação Pública 

Eventuais 
Obras Públicas 
Fiscalização 

21~ ~~~!f ri:i~c:ra 
Soma 
Saldo para o mês de maio 

Total 

259$200 
206$500 
192$000 

93$500 
41$600 
55(>600 

20:071$600 

4:704-500 
G :203$000 
2 :112$800 
1 795$700 
1 :200SOOO 

799$700 
760$000 
763$200 
730SOOO 
139$000 

19 :207$900 
838$700 

20:071$600 

Tesouraria da PrefeittU'O. MuniC'lpsJ 
de Mamanguape, em 30 de abril de 
1938. 

4 
J~ 
o 
3 

Beatriz Ribeirn - Tesoureira 
CONFERE: - José CamJ>elo Néto 

Secretá1io. 
VISTO: - Eduardo Ferreira.-Pre-

feito. 

Serviço de rlini<'a oto•rino 
gieo 

l:iringolo~ Enfermaria Fernandes Figueira. 

PREFEITURA MUNIC'IPAL DE 
PEDRAS DE For.o 

Balancête da Re<'eUa e Ot>~pê-sa do 
mês de abril de 1938 

RECEITA : 
Rendas Potrlmoniais: 

6 Feira 
Ex1stia~tt,'-"rrHt'ttió\1lados 

<sendo 32 do Ab11go de M. 
,Jesns Nazaré) 

Matrlct1larnm·f,<' 
/sendo li do Abrigo de M 
Jesus NozartO 

Teve nlta 
Ficaram em tratamento 

(sendo ·43 do Abrigo de M . 
a esus NUaré l 

Exames df oto-rht? 

1 

, sendo 161 do Abrigo rte M . 
Jesu~ Ná,aré) 

Opera~-OesHt:le af)1.id:1lite 
(sendo t do Abrigo de M. 
Jesus N:tzar~l 

Operac:ões· 'vegetações adenoi
de 

Pequenas intervenções 
Injeções de Fidosai, 
Jnj~ções vncinn antl-pioge

nica 
InJeQõee de Bismut<, 

,1 

· EXistiam 
209 1 Entraram 

Ti verarn a I ta 
Faleceram 

26 Passaram pira meio 

23! Curativos 
Jteceitas 

Fóum feitns 

4 Gado Abatido 
2 Cemiterlos 
4 Licenças Diversas 
4 Estatistica 

15 

Registro de Taxa 
Imposto de Vefculos 
Renda e aplicação e!'ipe-

clal 

36 Rec~I~~IMENTO DA FARMACIA 
5
G
5 

I tsendo 54 do Abrigo cte M. 

10 F;r~\'Ja~nzaré) 

Saldo do mês cte março 

Deficit do més ele abril 

1 <sendo 93 cio Abrigo de M. 
t Jesw; Nazaré) 

770 

1 1 Visto: Em 17 15j 1938 . - Dr. V, Gue • 

3 des Pereira. 

24 

24 
15 

DESP!ISA: 
Govêrno do Municlplo 
Fiscalização 
Iluminação 
Serv'iços e Melhornmen-

to, 

709$900 
559$500 
154$700 

3 ·280$500 
516$700 

57$800 
100$100 

57$400 

5 436S600 
8 :635$700 

14 :072$300 
f.12$700 

14 :685$000 

1 :457$400 
250$000 

1 .218$900 

Sf"rviço 1de clinica ophtalmog-lrs. 

Campo AgTfcoln 
Limpêsa Púb1ica 
Fõt·o e Polícia 
Assis . Social Soe Púbh· 

9 :395$400 
300SOOO 
196$300 
723$200 

.Aatricuhl.rJm·se cltunntt- <, 
mf•s 
(senclo 20 do Abrigo de M . 
Jf'St1S Na1.aré) 

Curativos fC'ltos 
<sendo 100 do Abrigo de M. 
Jesus Nazaré) 

52 

$ervi('o ,le r liniu. odont.ologkn. 

Entraram 
(sendo 20 do Abrigo dr M 
Jesus NaznréJ 

Tratamento 
(sendo :io do Abrigo de M. 
Jesus Nazaré) 

Obtut·a.,;õPs d l'fin.itlvas 

Porcelana 
Amalgama 
Obturações provis'>ris.s 

Extr:içóe!I 

Dentes de leite 
J Dentes dennttivos 

PAVILHAO JOAO l'F.'',SôA 

En ferma1·i11.. Sanu. Luzia 

Exfst1am 

! 

<sendo 7 do Abrigo d~ M. 
Jf-sus Nazaré> 

Entraram 
e sendo 9 do Abrigo dr M. 
Jesus Nazar~> 

Tiverntt; altfl curacio;.; 
e sendo 10 do Abrigo de M . 
Jesus Nazaré) 

,:;-,veram alta por falecimento 
(sendo l do Abrigo de M 
Jesus Nazaré) 

Passaram pnrJ. mnJo 
1sendo 5 do Abnao cte M 
Jr.~us Na1rttt"l 

Cura.Uva& 
In)e<'ôe< 
Receita~ 
Vermifugoo:: 

Ftfram feitos 

Enferm:tria São .José 

E~istla 
Entraram 

<send<>--~-'-do -ãbncro 
Jesus Nhzá.ré J 

Tlve""am alta 
Falf'<'é'II 
Panaram p~ra mai.Q 

dto M 

31 

156 

!'• 

li 

Z2 

2ó< 

.,4MU de tomar 
ADALINA quem disse 
que elle podia dormir com 
o "barulho sonoro" do 
radio do vizinho! Mas ..• ""'°" q u e elle tomou 
os providenciaes compri
mido,, pode o radio falar e 
cantar :i vontade, que :í 
vontade elle dorme, calmo 
e tra n quHlo, a noit e 
inteirinha. 

~~#~~! 
C A LM A NfE .SU AV E. r 1oro 1 C10NA 
UM SOMNO C A L M O E IE P.U A DO I 

OPORTUNO 
'G Paulino Gomes, residente ti 1-ua 25 Borges da Fonsêca n.0 144. Informa 1º quem vendP 11m bom terreno na av 

Epitado Pessôa, <estrada de Tambaúl 
com faC'e para ;~ avenidas: um na 
24 de )\iaio; um na av. Bentfl da 
Oama; um na Travessa Floriano Pef. 
xôto; um na Avenida Floriano Pei· 
~to; uma bfia cns.a· ele tijolo, .nova. 
com ngua e 1112, un av. 24 de Mato: 

O C'O.snc; clr taipa. nns ruas BPn!nrnin 
l Constan r Con<'eiç!ío com agua. Tudo 
S por preço Ue uca114o. 

cos 
Eventuais 
Despêsns Diversas 
Cemlterio.s 
Inativos 
Arrecadação 

32i000 
116$000 

64$100 
127$000 
60$000 

745$700 

14 :685$000 
Prefeitura Murucipnl de Pedras de 

Fógo, 10 de maio de 1938 
Raul Menino - Tesourriro. 
VISTO: - Ernani Carta..,:o - Pre-.. 

feito. 

1 PREFEITURA MUNICIPAi, OE 
CONCEIÇAO 

Balancête da. Receita e ne~ p;~a ,ta, 
Prefeitura, em 30 de abril {](lo 1938 

RECEITA: 
1 - Licenças 
2 - Imposto de feira 
3 - Registro de mercado· 

rias 
4 - Gado abatido para o 

1 consumo público 

1 ~ = ti~~~çst/~J,~fg!s 

1 ~ = :e~~~csu
1
gfversas 

9 - Divida ativa 

Soma da receita 
Saldo do mês anterior ' 

Total 
DESPt:SA: 

1 - Consélho Municipal 
(etnpregadosl 

2 - Prefeitura (empn~. 

1 ·450$000 
238$800 

608$000 

T 138~000 
17$000 

334',000 
!2S()OO 
646000 

l 73S200 

J'. l45SOOO 
l :937$400 

5 :082$400 

130$000 

gadosl 650$000 
3 - Fiscalização 1em· 1 

pregados! 120SOOO 
4 - Tesouraria <empre• 

gados) 
5 - Obras públicas 1 
6 - Iluminação puhlirn t 
7 --:- Llmpêsa pública 1 
8 - Instrução Publlc:i l 

< 15~,) , 

lg = ii::!~~~~~ , ~ 
11 - Despésas Díversns 
12 - Eventuais 

Somo. da despésa 
Salrlo que passou para () 

mês de maio 

17!S800 
70$000 
90)000 

426$800 
~00$000 

3:705$400 

1 :377$000 

Total 5 :082~00 
Prefeitura Municipal <lo conrciçiio, 

4 de maio de 1938. 
J oão Fausto d f> FiKue lrêdo 

feito. 
Pre-

l\nto11IQ l oeobtno de · SoU•ii - se. 
ctelf.rlo. 
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