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VITIMA DE UM DESASTRE DE AVIAO, EM SANTOS, AS COMEMORAÇõES 
FALECEU ANTE~ONTEM O DR. MAURICIO CARDOSO D E 2 4 D E MAIO 
O 

BRASIL perdeu em Maurício !DECRETADO LUTO OFICIAL 
;e~:~~:°:n ~~~md~:::,:~:e:e ª:= POR OITO DIAS, NO RIO 

r.aç/o no porto de Santos, um dos seus _ GRANDE DO SUL -

fundador, mas o-.. 1>~fo1·ros fóram inu
tei~ e o avião enh·ou a pcrder-se na 
altura . Procurei manobrar para a.mc
rissa~ern mas notei que se a1Tancaram 
dois flutuadores Durante algum tem
po, (·erca de cim·o minul'Js, o "Gua
rac.í" ainda se Ol,mteve cm equilibMo. 
subme1·gindo por fim" 

O vasto programa militar, esportivo e sodal que será 
cumprido, hoje, pelo 22º B. C. O hasteamento da 

Bandeira Nacional na Policia Militar 
111ai:; ilustres filhos. 1 

Advogado, jornalista, ma~istrado, O"::CRETADO LUTO OFICIAL POR 
pOltl!CO, parlamentar e mimstro de OJTO DIAS, NO RIO GRANDE 

Transcorre hoJe mais wn aniver!:iá I VII - A~ ·.umiP~i o comando do B e., 
no da batalha de Tuiut1. wn do• ás 7.55, e ás 8 horas. proceder-.se-á e 
mais empolgant.cs !ei-...os das tróp~s hasteam~n,<> d'.l B~ndeua Nacionn) 

L'slado - em todas essas atividades DO SUL o AVIAO AINDA ESTA ' SUB::\IERSO brasileiras na guerra contra Solano VIII - Itinerario: - Cruz das Ar-. 
Lopez . . 1 ma~. avenid~ Jolo do. Mata. r~ia Dr. 

Mauncio Carcloso sempre soube dar o PORTO ALEGRE. 23 ( A UNIÃO) _ RIO, 23 (A. N.l _ Ainda não foi en- H.ecor~a-se na .~a.ta d_e ho;e, a t1~1~- I Jose_ Peregrino .. praça 1817, Vida! clf" 
mell1or da sua inteligenci.a e do seu o intel'ventor coronel Cordeiro de Fa- cvntrado O avjâo shti5:trado. Duran- r~ heroica de Osorio. i:;lorla. co Exer- . Neg1eJTos. avcrud2 .. ,_ G11edf'::. Per..-lnt, 

te todo O dia de domingo fóram feitas cito ~ac1011:il e um_ dos maiores vu~- J pr~ª~ P~~' o Amcr~co, rua ~ardo.;~ t·a.rater. 
Homem de parttdo, êle era dêsses 

fJIW lidam e;rclusivam.ente no campo 
tifLs ideias, sem. visar o poder pelo po
cter. E, ninguem ntais pron to para ex
ttmler a mão ao qdversário que o e
mmenle ga11cho que acaba de ler a 
nltfo arrebatada tão tragicamente, no 
111m11cnto em. que, no cumprimento do 
,1, l)er, 11oltcwa a terra natal. depois de 
,,, t'1-'l' e proveitosa permanéncza na 
Cap1tol Fe<leml 

(J .~t>u nome se projetou largamente 
r111 lodo o Pais quando a sua perso
Miltdade esteve á frente do ministéti!) 
,ia .J11slica, nwn dos 7>eriodos mais de
twu<lo.~ elo Govêrno Provisório 

01·.rnhrigmu:to-se da sua missão, vol
twi a u11ir direta'lllente na 7Jolilica do 

1 
.){10 nrancle, sendo um dos chefes da 

1 

;,·,.1·11te Untca. 
L'Pssaaas as arwutades partidanas 

1HJ JJa b;, por força de um d.os pontos 
<··,.';l'nc:iai.s do Estado Novo, o dr. Mau
nc:io Carcloso nassou a ocupar a se-
1·rt·tarU1, <la Justu;a, na interventoria 

!Jal/ro Filh o, e agorn vinha exercendo 
u tia Agricultura. plenamente identi 
Jirarlo" com o novo regime. 

- f.,,ogo que foi conhecedor da mor
te do llr. Ma.uricio Cardoso. o inter
ventor Arr,emiro de Figueirêdo enviou 
um t'eteg ramct de conâolcncias ao in
tervenlo,· Cordeiro de Fana. do Rio 
< ;J'(mdt· elo Sul, expressando o pesar 
chi 1~orc11bu pelo doloroso aconleci-
11, t•11to 

l'·\I .E('E EM UM DESASTRE DE 
_-\VIAO. EM SANTOS O DR. MAURI

CIO CARDOSO 

HIO, 23 IA UNL.\O) - Vitima de 
'Um desastre de a.vião, faleceu na ma
nlüi de ontem em Santos, o dr . .Mau-
1icio Cardô:-so, Secretário da Agricul
tm• do Rio Grande cio Sul. O govêrno 
e o J)Ovo do E&t:ido de São Paulo vêm 
prestando ao grande brasilefro desa
J)arccido ª" ma.io•·es homenagens 

Em eonsequência do mesmo desastre. 
fal~C'('U também o sr. Frederico Men
dt>i,,, do comércio ,gaúçbo e fi1'ura. de 
, rlt-vo nas classes conservadoras de 
f'orto A legTe. 

lll•;TALllES SOBRE O DESA~TRE 

1UO, 23 1 A. N.J - No desastre de 
ri vião verificado em Santos, na manhã 
de domingo, faleceu o sr. Mauriclo 
\ ':tnloso, c1ue regress1va para Pôrto 
\lt>gl'e. depois de ter estado algun1 
tPm1>0 no Rio . 

O avião denomina.do "Guara.ci .. fa
zia parte da fl-óta da "Condor'', ten
''º deixado o Rio, com destino ao Sul, 
ao amanhecer do domingo . 

Logo depois das nove . horas, comc
«·.tvan1 a ei··c1•l:-ot· POlicb.-. ,, r•L> ..... it,.. elo 
d<·(;a\h'e e morte do sr. Mauricio Car
,lo\o 

As noticias fôrarn, após, confirma.das 
f1l"la. reportagem da Agenda Nacional, 
1,_ul~ .:i,pm·ou ter o avião feito bôa ame-
1•i..,~g«"rn no porto de Santos, a.baste
<'Pndo-sP de lubrificante e gazolina., 
t1•uta11do levantar vôo. 

N of. primeiros metros acima do mar, 
o pilolo notou ligeira falha e, preten
tlPndo baixar nova.mente, tocou nu 
t11ar, ,.,endo coberto por um v:1.galhá.o 
1it1P fez o a.parêlho submergir, Pere
f-<'udo, então, o sr. Mauricio Oardoso. 

RIO, 23 IA. N.) - Noticias proce
dt"H(I' ... rlc Santos, dptalham o desastre 
do a.,•ião • 

O a1>arêlho, tendo perdido os flutua
dorf's, fi<'ou na sup("rficíe alguns mi
nutof.; )"Ousando sôbre as azas que, 
<·heia-. df' gazolina, apressaram a sub
htPrsao 

01,; pa.~a(eiros, munidos de salva-vi
da ... , atiraram-se á agua, sendo al
=:un~ salvos por emt,arcações 

MAIS UMA VITIMA 

RIO, 23 (A. N.) - Alf'm ,10 sr. Mau
i-ldo ( 'ardnso, pt•rereu, tnMl,ém. rn) 

:r:~:!1 ~~1.:'·c~1~1à:.t:td~u13:u~ \Zi~~~: 
cb\. 

Dr. 1'Iauricio Cardoso 

ria àcaba de deC"re't.ar luto oficial por 
oito di:b em toclo o Est!ldo, em virtu
de do falecimento do secretário da 
Agricultura, dr. Mauricio Cardoso. vi
tima dum desastre de avia<"â.o cm San
tos. 

ince~sa.nte.s pesq\lizas até cafr da noi- 1 tos oa h~stona patua. 1 \ 1e1:a pi aço._ . An~e11or .~ava11;), . rUc\ 
te, srm resulta.d~ Acredita-se que O . No_ 22. B. C., ~ob o_ comando do Maciel Pmheuo. 1ua _Bai:ao d? rriun
corpo do sr .. \.faw·icio C'ardoso este.ia 11t:5:1~ tte. cel. ~e~~lha~s B::i.rai..a .. ·~ 1 fo. pr:iç~ ~~ct:·~ A. menco. avemda .. ';:llP
preso :i fnzitag~m do aparêlho, sub- aqw aquartelado, ~eia le,act9 a ete1 

1 
des Pe1~11a, ru~ Duque de c ..... tn;,,. 

mnso, ao oue s! peusa, na profundi· to um vast<:' programa comemorat1\ón, · praç_a Joao Pes$oa _rua Dr. Jose P1:-
tlade de noVe metro~ 1 o qual pubhcumo,, ª. ba.txo: . 

1
1:egnno. avemc.la .Joao da Mat.a. Crui 

. l!;m ho1ncnat,.em a 1,1:ibna data de i cas Arma_s e Quarl~l do 22 ..:i BC 
l('A-SE FM ,-.;.\. 'TOS. 0 \VIAO Sl- ! 24 de .maio, u1a cn,. Q,IP sr _comemo- ~ - Real_:zcH--,e-a. ~1> 15 horas, a par, 

Xl~TR.\OO l ~~:v~t~~½1~~. f~~~ ·~2i~~t1~ ;°e; 1~~~~~= ~~o~:;f~~~·~~,ta º1l~~t1:~~~in1~!!ª o?i~~~t-
RlO 2 .. IA . 1 _ A ' lf' 1 lará. a µasseio pelé:ts rua:. µri11c1pai::. c~pit.:io D;<isco:-o G_onçalves _vale, cn-

t· . · h., d· • d S t u .n~as no-

1 

oa c.:1à:1ae, em. homcna.~e111 aquele no.- p1tã.o ~1mses Porf1no Sampaio e asp. 
icia!I e e,.:1 ª~ .. t" an os ~ orma.m tavcl c:abo de guerra . a oí1c.i:"l.l Ambal Gurgel (lo Amaral. 
~u~ 0 :l.\'la; . ~nt~i;tratlo esta . sdcndo Em. constql...et 1c1a, fica a~sun consll - Ces1gnados por C'·>te comando e obede-
t('a o para ota agua.. pre~umm o-s~ w:cto O BC cendo as ,;)egu.int~ 1-)rc,,·às p,u:a os mf-
que .º corpo_ do Ir. ~1anr1c10 f'ardosa 1 1 _ Tropa _ 22 _ o B e. _ Cmt litare:; do B e. 
esteJa tlenho do me .... mo I ten. cel. Joaquim <le .,\:la&alhães Car- 1 lnir'io : - A'~ 15 ho1·:::i.s 

aoso Barata. Sub-cmt, major Hei Lo· Pro\·a-. 11 D<~mon.,,!.r?.çã.o de Edu-
CHEGAM AO RIO 08 FILHOS DO CJbrnl Ullssea. Ajudante. 1. 0 ter cacão Fiska pelas •1ub-1.1niU.ades do 

DR. \V\URICIO CARDOSO Mario Amcrico de Moura. Oticial tias IBC. tda.s 15 á~ 15.20 l1or~,51 
RIO , 23 rA .• ·.1 - O ~r. :\Jaurtcio Transmu;sõ~s. l.º ten. Jo.,é Estaciv Enc. asp a of Ambal Gurgel do 

Cardoso tinha \Indo ao Rio festeja.r cone1a ctc-: Sá e Benevides. Amaral 
cm companhia da familia as suas Porta-B..1nd~iro\.: - A:,puani.~ r 2 - l'cquPnos jógos - Canmhi.t 
bodas de prata, e dc\'i.a. regressar no ofícil.l Ncwtor~ Ferreir2 da Stlhi. humano. '15.20 ãs 15.-lOJ 
avião dP S<'Xht-frira i1Him~. o QU" 110Co 1. " Cia. - Cmt. capitã.o Renat.c, 1 A casa ao cabóclo. 
fi7,era. por ,·áriu moti\•os A noticia Pires Ferreira Corrida ele estafeta::._ - t.sles jugos 
de sua morte foi levada á sua !,.f"nhora 2. ,, eia. - Cmt 1 ° ten AioiSL') serão igualmente realizado.:, entre ~,s 
pelo seu médico dr. Fernando de ,ia- Gue.:ie:- Pereí1 a sub-umdaae:. a~ quais t'ornecerão tur-
galbáes que o ft::t, com grande de~es- cn Quadro~ - Cmt cap Moü1ês n~1s de 1CJ homens 
pêro pal'a. a infeliz seaJhora.. Os filhos Porfilio ~ampa:o . Juizes :-- Srs .. l O ten. ~osé Est:1-
d~ Mauricio Cardo.:.o chegaram hoje ao I C!~. Mtrs.·. - Cmt D1oscoro Goa-. cio C. orr.e1a de Sa e B. ene,'.tdes, Rat
lt.10 . ç_~lv~s Vãle rrl_undo Gome:, Al_ve.s e 2 ° cuto Renato 

II - nora e lot.1.I da. r(•união geral. R1be1ro de l\1ora1s. 
Ul\.I ~fAU PRES.\GlO DO SR. MAU- - o B e estara tormaclo amanh,\. 3) - Jôgo de Basket-E:.,dl, entre as 

RICtO CARDO~O 24, ás 7 50, em frt:nte do Qt1c1nel, a praças do BC e da Bia I cta~ 15,40 ás 
tesla da Cia. Qi.t..i.r,ro:;, 1.'.0<re-jJ011ClC!~- 16 horas, 

RIO. '?3 IA 1'. '11\0l _ lnform~tm cio .::-o ponáo prmcipal . Jnize.~: -:-- Srs c<1.p. ~?i~és Porfi -
de PÕl1.o Alegl\'. Mlt> '1 SL :\lauricio rrr F1iuu:1 ·ào ·.!,1 n < Em co - no ~ampa10,

0 
1 ren A101!-IO Guedes. 

Cardoso no rnom.f'lnto de embarcar çom luna::: üe C1as. ~ererra ~ 2 · ten. Hutnberto Ribeiro 
O QUE Dt:-:.SE O COMANDANTE DO <le"-tino 30 Rio. ,Ji .. '"ra 1,iJJwriando IV -:-- liniformrs: - a1 ofiC'iaiS:. - oe Morais. , .. 

AVIAO ''GUARACI" A' POLICIA "ºm os ~migos: •·ontem você~ rece- capacete. carw.-;h e caiçJ.o venle-olh'. , 4.1 - Jogo de /oley-Il~il. entre 011 4 

DE SANTOS beram vitoriosamente O interventoi _ a rmado rf'spada1 c,a1s. e sargentos 'ª partir_ ~a,;) 15,101 
Cordeit'o df' Faria e prov:1vclmcnte em bi_ f'ra,;as: -:-- c:..pacête, cam15a ,.. e:: Juiz :_ - Sr ca.p. ]::Io1ses Porfirio 

RIO, n (A UNIAO) - O 2. 0 deleg·a- breve irá.o me 1·eceber morto ... A as- lalçJ.o \'er.:le-ollvo. borzegulll!i: de cou- .... ampaio 
do de Santos incumbido do inquerito sim , efetivamente, vai aconteter. ro preto. Fi~<"ab: - Sr.:.. 1 (l tcn Manuel de 
sõbre o desastre do avi~o "Guaraci" v - Etiuipam.('n!o: - ::u Otici~i.s: Ca<.:ro. 2. 0 tcn José Domingos Tor-
onviu em p1imeiro Jogar o comandante AINDA NAO FOI ENCONTRADO o - de lona Nacional I res e asn a of Juranclí };J('zerra de 
c!a aernnave que disse fizera viagem CORPO b1 P1·a<:-.ts: - Equipadas em coIT · 1 Alencar 

.até ~an los ,apt"!·tar do m:í.u tempo, sem pkta on:km de marcha., exc"çâo á Unifo1·me::; - Oftclais: - calrd.o 
y:.,\'ida~:urai~! ~~~l;;sho~:~rae:~~e ri~ RlO. 23 (A UNIÃO) - Até o mo- C1:1. Quadro:-;, que _f~rmará com equi- bra1~co. e, 111~a br.rnea e ::.ap:ito de 

avião par~tlo no pôrto para abaste- ~:1~:~tr!:r0 ~ueco~?~:gr:!3
1:r~s l\~;:li!f~ [ pa~}e~o A~\l;~:~~~~a=- V,ver~s e !or- · Ba~s:1~;~nto~: - calção _mescla a~ul, 

r~ r :se. - ":\s sete e vi~1t_c_c_cinco, con- Cardoso, apezar ,las pi>squjzas que es- rogens. d_:a l.·' Cm: _co.smha rodar!- com hsta bt-rnca._,apato., de tcnis 
tmua o C'Om~nõante, 1mc1e1 a decola- tão sendo realizada!) do local do de- te. ela 2 ·' C!ti , ::i.rqun-o~. bag::i.gem e 1 _Pr:11.':H. c&lc;oac mescla azul, ca-
gem. Já o a parelho voava a doze me- ! sash'e. j ,«;>sinha rodnnte, l.iu Ci~1 .. l\Itrs r,~_u- ···usa branca . . 
tr~s de altura, quando_ se~ti o moto_r j Logo que O niesmo seja encontrado mdas m(;,.ri;h;ir4o ú c:au~•J ele B e . A•Js venrenor.,s oas provas aclma, 
fa,~~r. penlcn~o a direçao . Tentei sel'â embalsamado, a fim de Íl' para r sob o conianoo du '.:! ' C{; r,. adm. Jo.-:"" 
rehfH:ar o defeito com o leme e o pro- 1 esta capital onde sera sepultado. Santos Pas~,o,s <Conclúe na 2.ª pg.) 

A APOSIÇÃO O EMBAIXADOR PIMENTEL BRANDÃO FALA EM WAS
de retraio do interventor 
lbgtmito de Figueirêdo, no 
Paço Municipal de Piancó 

HINGTON SOBRE A SITUAÇÃO DO BRA
SIL APóS A INTENTONA INTEGRALISTA 

gada de antP-ontem, fóram removi
dos para a Detenção cerca de trezen
lc;: individues que se achavam deti
do::> po;· part1ctpação no levante do 
dia 11. Trata-se de integralistas cuja 
ntuac;ão na mtentona toi, por êles rnes
r.1os, confessada 

Verlficar-se-â, no dia 2!) do corren-1 

~1~1i~1 :~ã~1la1J~1
c1:1pf:nc~~c~ !~: EXCEPCIONAIS HOMENAGENS AO CHEFE NACIONAL 

~.;1~i ii ;~~~a;i~ê~i mtcrventor Arge- NUMA CIDADE BAIANA - TRÊS SACERDOTES POSTOS 
,e~ç;'t~~ ci,.uitosr~~~d~~·;;,~al:.CáaléntJ; EM ~IBERDADE - os NOVOS PRESIDIOS- NOVAS PRI
;1;.1~1i~~~!e dcS tocedos da socie<hd, SõES DE INTEGRALISTAS DETIDO o ALFAIATE 

Outros, detidos com armas na mão e 
alguns mnit que, embora negando, .em 
começo, acabaram dizendo que, de f!\
to. tinham participado do levante . Es
tão todos recolhido:; ao presídio da 
rua Frei Caneca 

CONTINUAM OS INTERROGATO
RIOS NA POLICIA FLUMINENSE 

Como orador oficial da aluàida so- DOS "CAMISAS VERDES' ' 
lemda<le, falará o dr. Salv1ano Leite 
H.oilm, que ~ ref Prl.rá a admmistra.çã'
do sr lnterventor Federal e sua pro

RIO. 23 !A UNIÃO) - As autori

jeção na opinião brasileira 

CHEGOU A ESTA CAPITAL 
O DR, SALVIANO LEITE 

Do Rio de Janeiro, oncle represen-
1 a com brilh0 o Governo Estadual 
junto a,os Poc:Jeres Centrais da Repú
blica, che[;OU ante-ontem. a João Pes · 
sõí\, o dr. Salviano Leite Rolim. que 
vi:lJOU a~é o Recife a bordo de um 
hidr:> avião Clipe>r 

Logo apos a sua chegada, s. s. eS· 
teve em de;morada conferencia com o 
intervt'ntor Argcmiro de Figuei.rêfü, 
ciPbOtf•ndo 3ssuntos de 1mportan
cia para o Estado, ligados ao Govêrno 
Nadonal 

HojP, a~ 19 e 30, o dr Salviano Lei
te Rolim falará. no microfone da P. 
R . I. -4 nactio Tabajára da Paraíbn 
!-:.ôbrt" os rlolorosos arontPcimento:~ d,, 
m:1dr1Jr,ufh Ctt' 11 ele m~1io, provcníen
tr-s do brntul ~1tt>nLndo lnL('grnllsln que 
tunLo ul.>ulCJu o pn.b . 

RIO. 23 ( A UNIAO) - Os planos do Estado do Rio, fôram poslos Pm li- ~:~e~o ~~~~~~~/
1
~ó~!.~e1:ereci;;~m1~: 

para a instalação. na ilha Fernando herdade o monsenhor Conrado Jac:i- tentona vêrdt:"' ouviram ante-ontem as 
Noronha, de um preeidio federal, iá randá. vigario geral de Niteroi e o; seguintes pe.ssõas : Antonio Paula so
estão em execucão . Terá éle capaci- radrPs Carlos do Amaral e João Rae- ares de Pinho, advogado e runcioná
dade para 600 homens. Serão con~- der . respectivamente vigarios das paro- rio estadual: Paulo Govéia, 1 º tenen
truidos pavilhões que acomodem 12 quias do Ingá e do Barr~to te medico do Corpo de Bomheiros de 
dormitorios, com espaço para 50 lei- segundo ficou evidenciado pelos clC'- NitPl'oi. e Osvaldo Soares de Sousa. 
tos cada um, como ainda a casa da poime,ntos tomndos. nã.o tiveram éssec; professor. 
administração, o alojamento da força sacerdo~es. participacã.o n~ audaciosa I També:n lt}ram ouvidos O sr. Aires 
ftic:~a:i~ · !ié:fei~fS:~~a, s~rtin~ef!:; iubversno mtegral1sta do ~1a 11 . Itabaiana de Oliveira, promotor pú
ob1as públicas complementarrs, como Fõram também ouvido~. os ,~adres ,blico cta comarca de Bom Jal'dim e 

José Tomás de Aquino F1gueh'cdo (' sra Lnurn de Farias que estão detidos 
a const1 uç:o ?{ LÓ ancor~ou~o e t~·e Pedro de Anct:-e~s. os quais, entreta1üo, fem suas re:.ldencias 'sob palavra 
uma estro a gan o o po O ou 1.~ [continuam dt>t1d05 . sob palavra. no 
~~~~:~~~~~ ~: ~~~~teii~e:~n:acu~ jPalacio Episcopal de NiLeroi fConclúe na 1 • pg.) 

tl.:'-ra. Também se reconhece a conve- PR:f:SO OUTRO ELEMENTO DES- ---
men. eia da restauração do forte locai TACADO DO INTEGRALISMO R E u' N E H O J E 
com aparelhagem ;:.1té de canhoes an-
tiaereos . RIO. 23 <A UNIAO> - Ante-on- 1 ' ' 

noAfg~!?~e~~~sª:m~~~aJit~aº c~?:tt~ ~ri· d~ ~~
rdeM!rfoºl1

~: ;f;~~;u o~J~i;. 'O TRIBUNAL DE SEGURAN-
da Penitencrnrta A~rlco}a da mia uma d.as m.ais destacadas (Jgur•s do. ! ÇA NACION. AL 
~;r~~~:, 41 8ul:;me~~talaçoes poderao m~~tli;~l~~a Dantas. ouP ern um dos RIO. 23 - 1 A UNI .\O 1 - O Trlbu-

lnf'lnbros da ··Camara dos 40", fm nal de S,.:,glmlllça Nacional. reunirá 

Tt~iiatAACJ:DOTES POSTOS EM fi~~~u~~c~~~~~c:v:1olic1a Central onde ; ~;~~~~·:_.·ü~Jf'~~ !~~~i;,t1

1·~i ;:· s~~~~~~~ia~ 

1

, r- fjm cif' .iulr.nr os processos l'm que 

ou~ld°o'._ 2~!:tic~~;~~~te- :lPi~s s:~:~ REMOVIDOS PARA A DETENÇÃO ~!~~~t~o~~u1;~.~: i~i,r)~l:~~f~!ü~0 ~~~= 
da serção de Ordem PoUtJca e Social RJO, 23 CA UNIAO, - Na mndru- vlmcntc. com.unl.:;ta de 193a . 



2 A UNIÃO - Terça-íeira, 2•1 de maio de 1938 

ES .PORTES DR, J, CLEMENTINO JUNIOR 
Ex-1ntcrno, por concurso, cto Hospital OsvaJdo Vruz - Ex-tnterno <;la 
Clinica de Doenças Intectuosas e Tropicais da Faculdade do Reciie. 

Curso de Espec1allsação em Tuberculose. 

APóS UMA LUTA SENSACIONAL, EM QUE SE VIU DOMINADO GRANDE PARTE DO 
TEMPO, O "UNIAO" VENCE O "PALMEIRAS" PELA CONTAGEM DE f x O, ASSU· 
ri11NDO A LIDERANÇA DO PRESENTE TURNO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL 

Clinica J\INlica - Molcstias Infectuosas cm gera] - Diagnost.leo e 
tratamento especlalisado das doenca'.S dos pulmõe!í, IJl'onqulos e pleuras. 
CONSULTORIO - BARAO DO TRIUNFO, 419, l." - Fone. : 1.304. 

(Altos da Galeria Nobre). 
DAS 14 A'S 17, DIARIAMENTE. 

Um grande público, cheio de entu
sia.:,mo, assistiu domingo passado um 
embate de futeból dos mais surpre
cudente5 já havidos nesta Capital. 

O chôque entre o "União" e o •·Pal
meiras", pela movimentação das jo
i:.adas e pela surprêsa que reservou a 
tridos que o apreciaraIJL com a vitó
ri~ do primeiro, por muito tempo hn. 
de ficar na lembrança do nosso pU
U1ca 

A luta foi verdadeiramente empal
eante. De um lado, um esquadrão, o 
"Pallneirasu. com dominio do campo, 
cm wrrivel ofensiva., durante dois ter
ÇO!) do tempo, sem nada conseguir, e 
cto outro. a impenetrabilidade do' re
duto final do ''União", guarnecido 
pelo seu notavel arqueiro Dias, que se 
vortou como wn verdadeiro craque na 
posii;ão, confirmando assim. plena
mente, a fama, de que é portador ha 
mwtos anos. 

Não se póde incriJninar o "Palmei -
rns" ocla sua derrota em frente . do 
"União··. pelo escore mínimo. Esfor
çou-se o que pôde. Controlou a situa
çà<? durante o primeiro tempo e me
L:tae do segundo. Atirou mais de vin
~ \'ezes á meta do "União". Estava 
,:jem sorte. Coisas do futeból. Todo 
ésse esforço e essa pertinacia do "Pal
meiras" como que só serviram a por 
numa prova de fôgo o pequeno golei
ro r.ubro, que, na tarde de domingo, 
~urgiu espetacularmente. Defendeu 
t.udo e de todas as maneiras. Até de 
cnbeça. Rebatendo com o pé. Atiran
do-se aos pés de Gabxiel e Tota. Apa· 
rando chutes de wn metro de distan
cia. 

E' v~rdade que a parelha de zaguei
ros, Nilo e Matias, mwto fez para a
menizar um pouco o esforço de Dias 
dePdobrando-se com os claros aber: 
tos pela falta de energia dos médios 
ll..abai:311a e Bát, principalmente do 
P~m:1,ell'o que soltou o veloz extrema 
~ue1.ta Teixeira. Quanto a Bái, res
s:c1.1tido de uma gripe, não pôde apa
recer com o seu jôgo eficiente das ou
ti·as _ vezes. Caiu muito na defeso., a
banaonando wn tanto a linha dian
tel.!2- que foi pouco alimentada para 
At!].r com melhor disposição. 

O .... Palmeiras" apresentou-se bem 
homog.eneo, sendo Zé Reis o seu pon
t.~ inats alto. O veterano centro mé
~10 palmeirense esteve incansavel. 
ranto soube defender, como ajudar 
os avantes. Depois de Dias, foi a fi-
0.ura mais empolgante da luta. Jogo 
ltmpo e eficiente. Resoluto e inteli
it~te. Na linha avante, temos que 
:eg1star a produção de Tota, que foi 
.. _ alma. d<? ataque alvi-negro. Infil
hou-se mumeras vezes na defêsa ru
b~a e desferiu chutes certeiros que só 
nao Pt:netraram o arco em virtude da 
ex~epc1onal "_performance .. de Dias. 
Tota e Gabriel, se entenderam bem. 

REMINISCENCIAS 
F, Coutinho de L. e Moura. 

RECORDANDO O PASSADO 

. - .B?m dia, sr. A1~tonio. dizia eu ao 
;!~~;~~~ª ºbf !~~;3_bra1s da portaria da 

- Bom dia, sr ... Curunel ". respon
de o homem '·hteruno··, responsavel 
pelos negocios daquêle departamento 
e. emb~rgando-me os passos, vossa 
senbona. me permite um momento .. 

- Vendo-o com um papelito impres
so e de cõr, advinhando de que se 
tratava. rttruquei: se é sangria, cuida
dê o com o golpe, porque no fim do mês 

aque~a desgraça ... 
- ~ao s~nbor. é uma pancadinha 

~~ôi~~o doe muíto. é pancadinha de 

- Vejamos 
- Tenho aqui ést~ ingressinho da 

minha sociedade "Aliança Proletarla 
Beneficente.,. é uma cousa doida um 
cspetaculozínho para amanhã. 6 sr 
va.1 gostar muito. Eu assisti o ensaio ~ 
:ro~a~~l.lto que ainda sinto dõr de 

te;:-d~u~~t~a:ri~a;furada", para não 
- E' coisinha, dois mil réUi 
- Vá la. e dê cá. 

Já tinha principiado o espctuculo 
quando cheguei 

Ali no palco PU vi na pessôa dos fes. 
t.PJ~dos amadores ~ibeiros os meut 
rnudosos comp~lnhC'1ros da "Sociedade 
Santa Cruz··. José Ribeiro e Matos 
~Ollr'.t.do. pai e tio dos Cint1o e Frnn~ 
< isco Ribr>iro, e até na pes,c:;óa de uma 
J~1oci1:ha frans1nn QUP- rrpresentavn 
com eles 1•u imar,inei a Maria Leonar
cla que ainda arrasta entre nós na 
~ua decodencia, uma vida triste' de 
mlserias e doençEi. e que Já teve aos 
pés a~ no~!;as flôres de aplalu.os na suu 
feliz Juventude. • 

Ri~me também como o Antonio 
Menino pelo bom desempt•nho do e:,;
petaculo e até mc:;mo o Carvalho com 
6ua rabcC'lnha igual á minha, com sua 
,oztnha. de fabete. um tanto desa.ge1-
tado. como PU quando principiei. me 
(_'.Q.'..L"IOU graça e d~go, com franqueza, 
te éle conttuuar póde dar para a cou
E:a. ~sf.11'!.l é que se principia, se é que 
éle Jâ nao está no fim. 

A.sim. pois, o Carvalhinho toque 
p'ra frente que vai 

Teixeira, apesar de veloz, t.cve inde
cisões lamentnveis em frente da méta 
do "União", quando parecia certa a 
sua queda. Holanda, o agll meia es
querda nlvi-negro, esteve displicente. 

CAMPEONATO JUVENIL DE 
FUTEBOL Resitlencia: - 7 DE SETEMBRO, 221 

O "Fel1pea· abateu o "Bola/ógo" 
pela evelada contagem. de 6 x 2 ASSOCIAÇOES Relativamente á sua defêsa, o "Pal

meiras" póde estar seguro de que ela 
esteve 1mpecavel. Paral~ou a linho 
avante do '·União" que, aliás, é uma 
das melhores da cidade, a tal ponto 
que Ferreira, o arqueiro palmeirense, 
só fez algumas defêsas e estas faceis. 

Realizou-se domingo passado. no es
tadio oficial da ··Liga Juvenil Despor-
tiva Paraibana.,, em proseguimcnto do ASILO DE I\.1ENDICIDADE "CARNEI-
campeonato juvenil de fulebol, a par- RO DA CUNHA" 
lida entre os filiados "Fellpéa" e ··Bo-
tafôgo" Visitas. O Eslabelecimento foi visi-

A luta, que foi 1Jastant.c movimenta- ta_do por 12 pcssõus cujos nomes cons-
0 tJNICO TENTO REGISTADO NO da no l.º mE'lo tempo, decniu 011 2.<", tam do livro de presença. 

EMBATE com a facil vitória do "Felipéa", pela Serviço Médico. O dr. José Beta-
alta contagem de 6 x 2 mio nfio visitou o Estabelecimento. 

O tento conseguido pelos grâficos o "Fe~ipéa" ainda ,·enceu 110 jõgo Donatiuos. Foi feito o seguin-
foi de surpréza, de um tiro direto de secundário pela rontagem de 2 x o te: Irmães Franciscanas, 20SOOO. 
Bái, aproveitado com muita int.ellgen- Movimento de indigentes. Existiam 
eia pelo perigoso meia direita rubro VOLEIBOL 98 asJJados. Entr. O. Sahiram 2. Fi-
Alirio, que desarmou inteiramente cam existindo 96, sendo 42 homens e 
Ferreira, aos vinte e cinco minutos Com a. prc-sença de uma grande as- 54 mulheres. 
do segundo tempo. ~Jstencia, realizou-s<' domingo último, _ Escala d_e Sr-rvico. Pelo Consêlho 

Dai por diante decaiu muil.o a te- o roc.:ontro do "Centro Estudantal do foram designados para o serviço da 
naz ofensiva palmcirense. o que desa- E!slaclo da PPraibn" com o "Santíl I semana dE"_ 22 a 28 o Diretor João dos 
fogou o trabalho exaustivo Que vinha Crw.", que marcou uma fáse de ani- Santos Coelho e a Fármacia "Confi
fazendo a clefêsa do .. União''. Nêsses mação e entusiasmo do certame vo-1 ançn' · 
minutos finais, os rubros se aprovei- lcibolisUco do presente co.mpeonato. ~OTAS; :-- Além dos matriculados, 
taram do desanimo implantado nas E foi devidamente reajustado e trei- exi.,tcm mau; 10. em observação. 
hostes alvi-negras para fazer vá1;as nado que o ''<?entro Estudnntal do Es- .o estfldo sam_tJlrio do Asilo conti-
cargns perigosas. tado da Parn1ba ", numa. brilhante pe- nua sem alteraçao. 

Nos ~timos instantes da luta, o 1eja, venceu o "Santa cruz" pela con- -------------
"Palmeiras voltou a ofensiva sem ob- tagem de 2 x 1 1 T·~A!T'RO 
ter nenhum result;ado prático, mar- Genival, ~~1staquio e Baía, arr~nca- ..... ·:i . 
cando a tabolêta, no final. 1 x o a vam os maiores aplausos da ass1stên- , 
fa\·or do União'', que assim aSsumiu eia com seus fulminantes cortes. for~ · 
a liderança do presente tu1no, sem mondo assim, uma das mais sólidas TEATRO DA ··ALIANCA PROLETA'-
nenhuma derrota, estando em segundo garantias do ··centro K;tudantal do RIA BE~EFI.CENTE" 
lugar o seu nval de dommgo passado Estado da Paraíba·•_ o "Santa Cruz" 

e ;._ .. !~tgu ~p:;:i;cie partida de do- 1 roº!aJ~: ~:;,e;~~~e~~~rg!~ ~~; ~~:is cg~ 
mmgo o conhecido esportista sr. Luiz uma vez as córes do time dos estu
Franca Sobrinho, que se portou com dantes. 
a sua caracteristica energia e impar- O ''Centro E,:;tuclontal do EstadÕ dn 
cialidade. Esteve sempre ativo, satls- Paraibr '' dcmon.st1·ou maic; uma VC'z 
razendo a sua atuação plenamente aos a sua formação técnica e seu conjun
disputante_s e ao público. to, que é o melhor da cidade, tornan-

. - No Jogo dos segundos quadros, do-!:ie. assim o U1ais apto n conquistar 
aJnda venceu o "União" pela conta- a vitoria do corrente ano 
gem de 3 x 1, sendo esta luta arbl- Serviu de árbitro o sr. Pedro Paulo 
trado pelo juiz Aluísio Ribeiro de Li- de Castro, que agiu com imparciali
ra, que se portou a contento. o dade. 
"União\ nos segundos times, também 
estâ invicto. 
. - Os times principais estavam ns

sun organizados: 
UNIAO: Dias, Nilo • Matias; Bráz, 

Bái e Itabaiana: Dalvino. Massilon 
Biu, Ahno e Lélo . ' 

PALMEIRAS: Ferreira, Juarez e Al
~e1:; Batista., Reis e ZP.lequinha; Tei
:;:-~ Tot.a., Gabrlel. Rolando. e Lan-

''SANTA CRUZ" x "CENTRO 
"ESTUDANTAL" 

Reali:..:3.r-sc-á, qulnta-feira próxi
ma, no campo do Parque An·uda Ca.
ma.ra, "Tambjá'', uma pugna voleibo
listica entre os conhecidos quadros do 
"S~nta, Cruz" .x .''C.E.E.P.''. ore
rendo JOg~ sera o segundo dn melhor 
dos trt'~ times colocados no pJ"imeiro 
turn_o do camp~onato de voleiból pro-

~A~~~~~!f:,frf~~E1Rt~~Õ :~f{J?º pela Liga Paraibana de Vo-

Rc9Uzou-se, ante.ontem, ás 20 horas, 
no Teatro da "Aliança ProletáriR Be
neficente". á avenida Berijamin Cons
tant. n.0 117. um atraente espetaculo, 
em que tomou parte a "União Tca.tral 
Pessocnse ·· 

Es:~a representação, que foi em be
neficio da referida agremiação este
ve muito concorrida, sendo encenoda::, 
as comédias "Espiritos em Casa·· e 
'' Hotel Mal assombrado.\, que obtiveram 
o maior sucésso 

BIBLIOGRAFíA 
"Revista Imposto da r.cnda". -

Recebemos o nw11ero 1 désse mensario 
técnico informat.ivo, que se publíc:1. 
no Rio de Janeiro, sob a direção do 
sr . A. Peterson . 

Contendo matéria de grande utili
dade, a Revista do Imposto de Ren
da .se impõe á leitura dos que se in
terPs!':am pelos assuntos de sua es
pecialidades. 

"BRASIL'' x ''POLONIA" Considerando-se o valôr dos conten-
dores o pre~ente prélio de certo sera "flfensúrio Brasileiro de Conlabi-

Na séde do Sindica.to dos Comer- o ~is decisivo dado as forças cto dois lidacle" : - Têmos sõbre a nossa mêsa 
ciár~os. á rua Duque de Caxias. nes- conJuntos. c}-e ~rabalh?s o n.0 2 déssa publicação, 
ta c1dad~, no próxúno dia 6 de junho Os rubro-negros. terão O concurso orgao 0Clc1al do Instituto Brasileiro 
,1 . A~encm Gerrnania Limitada, dls~ do grande cortador paraibano Eder- de Contabilidade, no Rio de Janei
tr1bmdora dos . rádios STUTTGART Hno Calado, que acaba de ser con- ro, que obedece á direção do sr. Car
il:5talara na sede daquela orgamza- tratado pela diretoria do "Santa los Domingues. 
çao prof1ss1onal um aparelho receptor Cruz", cujo sexteto Ç'l;ltrará com a se- O Mensário Brasileiro de Contabi-
de 12 Valvulas com alto-falantes com gutnte or8'.anização: lidade trás variada colaboração de co-
., !im de ~ar aos trabalhadores de Mnromba - Luiz _ Engenio _ nhetidas. auto1idades na matéria, sen-
Joao Pessoa. o praser (je assistir pelo I Sandoval - Ederlino _ Geraldo , do tambem de notar o seu agradavel 
rádio o s~nsacional jogo internaci-0- · aspéto material. 
nal ''Brasil" x "Polon.ia" que se rea-
lizará na cidade de Str9:Sburgo, na ATOS DO PRESIDENTE DA "Monitor MercanU/": - Está cm 
Fra_nça. e será retransmitido pela es- circula~áo o n.0 1.136 déssa revista se-
~~;as'Ji. ondas curtas de Paiis, para , REPÚBLICA manai de •.conómia e finanças. publi

cada no Rio de Janeiro, referente a 
êste mês. 

As comemorações de 24 
de Maio 
(Conclusão da 1.• pg.) 

Sf:_râo o!erec1dos premies, a critéri() 
deste comando. 

A banda de música do Bat.alhflo. 
~~~~rá no transcorrer déste progr:1-

Nas pastas da Educacão 
Relações Exteriores, Via: 
ção, Agricultura e Guerra 

Rio. 2.1 IA UNIAOI .._ O presidente 
ela_ Republica assinou os seguintes de
cretos: 

Na pasta da Educação: 

superior. José Vitor de Lamare, da 
classe I. da carreira de engenheiro 

Na pasta das Relações Exteriores: 

Fazendo público a adesão da Gre
ci:1 á Convenção Internacional para a 
salvo.guarda da vida humana no mnr 
firmada em Londres a 31 de mnià 
de 1929 

l\a pa~la da Viação: 

REGISTO 
FEZ ANOS ONTEJI: 

A sra. Hcl'ena Maia Bezerra Cha
ves, espôi-n do sr. José Cavalcantl 
Chaves, funcionário da D11·etoria de 
Viação e Obras Públicas. 

FAZl,,'M ANúS IJOJE: • 
Transco1Te, hoje, o anlversário na

talício da senhorita Dalca Carvalho, 
filha do nosso amigo dr. Pedro Ull.sses 
de: Carvalho, tabelião público nesta 
capital. 

A sra. Anat,i.lde Cavalcanti Maia, 
e8põsa do sr. Gabriel Maia, resl:lente 
em Misericordia 

O sr. Diogenes D. de Andrade, co• 
mercian~e nesta. praça. 

- A senhorita Nelie de Almeida, 
filha do sr. Augusto de Almeida, e 
elemento artístico da Radio Tabajára 
da Paraíba 

- O sr. Sebastião Bastos Bezerra., 
comerciante em Guarabira. 

- A menina Gení, filha do sr. An
selmo Gomes de Araújo, residente em 
Soledade. 

- A sra. Ew·idice Campêlo de As
sis, espôsa do sr. Francisco de Assis 
Dantas, residente em Malta. 

Dr. Julio Rique: - Ocorre, hoje, o 
aniversário natalício do dr. Julie Ri
que Filho, juiz de direito da 2 . 11 Vara 
da comarca de Campina Grande. r 
elemento de:itacado da sociedade cam
pinense. 

- A senhorita. Ivonéte Miná, aluna 
do Colégio de N. S. das Neves e fi
lha do sr. Antonio Miná, proprietá
rio nesta capital. 

- A senhoiita Maria Auxiliadora de 
Azevêdo, aluna do Colégio d~ N. S. 
das Neves, e filha do sr. Horacio 
Rafael de Azevêdo, residente nesta. ci-
dade. 

- O sr. Antonio de Figucirêdo Nó
brega, funcionário da Diretoria de 
Saúde Pública. 

- O sr. Vcnancio dr Figueirêdo 
Nóbrega, funcionário da Prefeitw·21 
Municipal. 

- O sr. Vicente Ivo de Sáles, fun~ 
cionário apd~eiitado da "Grcat Wes
tern" nesta cidade. 

- A menina Maria da Penha, filha 
do sr. Severino Pachêco de Aragão, 
1 esidcnte nesta capital. 

mho ~jº~:-~mid~~~1g
1
~~a~~f:~~ ~~!:~: 

elemento destacado nos meio~ operá
rios destn cidade. 

Ni\SCllUENTO: 

Nasceu ante-ontem, na cidade de 
Guarabira, a menina Terez:inha, fllha 
elo sr. José Cordeiro Campo~. agricul
tor ali r~sidente e de sua espôsa, sra 
Avani Lms Campos. 

\'!,\JANTES: 

• Encontra-se, nesta capital, o sr 
Francisco Pereira Dadá, funcionário 
dn Diretoría da Produção, em Bôa 
Vista, município de Cabaceiras. 

Prefeito Antonio Montenegro: 
Acha-se nesta. capital, o dr. Antonio 
Montenegro, openso prefeito de Pi· 
ancó, onde vem rcaUzacdo proveitosa 
administração. 

o dr. Antonio Montenegro, que aqui 
\•ciu em visita ao seu i.rmão, dr. SaJ
viano. Leile, deverá retornar, por ês
tcs drns. ao centro de suas atividades 

- Procedente de Piancó, chegou 
ontem, a esta capital, o sr. ,.Toão Iná~ 
cio ~~ ,sousa, c01r1crciante naqut::le 
mumc1p10. 

VARIAS: 
ca~~~m~:f:.o; - Cap. Diôscoro Gon

Cap. Moisés Porfirio Sampaio 
rafsp a of Aníbal Gurgel do Ama-

1 
~xonera~do; o dr. Paul~ Jo,r:;e Kes."-

4e1. de ass1stênte. em com1~sáo, da Fa
culdade de Medlclna de Pôrto Alegre· 
o dr. Oton Luiz Leitão, de as.s1stén~ 
te e~ comissão da cadeira de orto
dont1a e odontodedinhia da Faculdade 
de Odontologio da universidade do 
Brasil e nomeando o dr. José Ed.ino 
S~nre~ Martins, cm comissão, para 
a~si::-tcntf> d~ refertdn cndPira da F:t
C'U.Jdade de Odontologia; o dr. Fen,an
do ~odrigues Campolo. assistente da 
rndc1ra de fi.<,iologia da mesma Fa -
culclade de Odontologia; o dr. Ed~on 
Junqueira Pa5Sos, professor catedrá
tico _da cadeira de materiais de cons
trur,ao. terrPnos e fundacões da Es
cola de Bélas Artes e o dr. Heitor 
l~a~on Cirne Lima. rm com1ssão, as
f..1stent<' da Faculdade de Medicino 
àc Pôrto Alegre. 

Re-adímitindo José So~res da Silv~ Em regosijo pelo término do cur:~o 

COMJSSOES 

Designo o:, srs. oficiai:, abaixo men
rionados. para con,r:;tituirem a::, seguin
t.cs comü:<·4)(',; 

PM,-as c,;;porth·a~ - Srs. cap. D1-
óscoro G~nçalves Vale, capitão Moi
~·és Porfir:ro Sampaio e asp a ofic.:la~ 
Anlb~l Gurgel do Amoral. 

Ba!i<ket das pra~as - A cargo d() 
::.r .. 2. 0 ten. de Adm Aprovisionndor 
Josc Santo1' Passos. 

Pnlicia <ha..U.c da~ pra<'a<t) - Ficarn 
n. cnrgo do &r. 2. 0 teu. dn RL'Z. Conv 
José Domingos Torres. que õerá au
:-:lliado por um so rgento esc.:alaclo de 
cada sub-unidade e P. E. 

BAILE DAS PRAÇAS 

Havcrà na noite de 2·t um balle pa
ra as praças Csoldados e tv:a.duadosl 
do B C .. que se farão acompanhar C.:e 
iyas refpectivas famfllas. Terá lnlclL 
as 20 c terminará ás 24 horas.,. 

NA POLICIA MILITAR 

No Quartel da Policia Militar ser~ 
hasteada .ª Bandleira Nacional, com 
as formahdades do estUo, 

Tomando sem efeito: o dccréLo dr> 
exoneração do dr. Tomai Lar~n.letra 
MRriantc, do rargo em romissáo. d(' 
assistênte da Faculdade de Merltcin~ 
de Pórt.o Alegre: e os de designação 
elo dr. José Inácio Xavier de Carva
lho, interinamente e em comissão, pa
rn inspetor junto á. Faculdade de D1-
n·ito do Pará; e dos inspetores de es
tabelecimento secundários de rnsil10: 
Ramiro Gonçalves, no Distrito Fede
m!: dr. Diogo Ferraz Filho, no Rio 
Grande do Sul: e dr. D.ialma Caldas 
Marques, no Estado do Maranhão 

De.stgnando o bacharel Cesar Pires 
Chaves, interinamente e em comis
são, inspetor federal de ensino se
cundário no Maranhão. 

Promovendo á classe imediatamente 

no cargo da clases D, da carreira de .:~mcrcial do seu filho, o .1oven Fran
Pscriturârio. risco Guedes de Mélo, o sr. José Dias 

cl~ Mdo. proprietário nesta cnpttal, 
Na pasta da Agricultura; lf'z _entromt,11·, ante-ontem, em sua re-

i 
~ictC;ncin, á rua Saldanhn d.a Gama 

Renova!1do o título- provlsórlo, a n.º 34. a efig!e do Coração dr Je.sús' 
autorlv1çao concedida a F. A. Lohne~·- . O. 1Ho foi assi.st1do por pes.\ôas da 
D::\ra, por .~1 ou sociedad~ aue orgam- tamilia, tendo sido oficio.do pclp cô
zar, pesqu1zar ouro e diomantes c111 r1re.o Florentino Barbosa 
uma extPnsão de 25 Qttilometros do 
rio Itapicurú no município de Quci-

m;~~·i~r~~!ª~ªaiio um logar exreden. 4 O O $ O O O 
te de médico veterinário. 

Nomeflndo, interinRmente. Cam .. J Quereis ganha-los mcnsa.lmcntl'i' 
Simão para o cargo da classe G. da Esrrf'vn o i\., GRILLJ, Industria ";\1. 
carreira de químico. 1,\. N. I. S ... à Avenida Calogcras. 1::?-

Na pasta da Guerra Sala 11 - RlO DE J i\NE!RO Desi•
Janclo amo!-ólra do trabu.1ho a cxe
rutar. remeta 3SOOO. Trnnsff'rindo. o tenente-coronc>l 

CABELOS BRANCOS 
mérliro dr. Alberto Mariz Pinto de 
chefe do Serviço de Saúde da 9.ª re
gião militar para a Dlretoría de Snú
d(' do E'i:érclto e o tenente-coronel 
médico clr. João da Costa Pache dC" 
Fa1·ta. desta Dtretorfa para rhefe õo Evnam-se e desaparecem com 
~erviço de Saúde da 9.fl região rniU- "LOÇAO JUVENIL" 
ta r . Usada como loçao, nã.o é tlntura. 

NQmP~ndo 2.0 tenent~ do Exército Deposito: Farmâc1a MINERVA 
~;""

2
~:f~~h:ú!;.d~rt~~~~· ~ 0::~g;~;~ Rua da Republica - João Pessoa 

servir na 1.• região militar e dr in-1 DROGARIA PASTEUR 
bf~i•r~ip."en!:rgQ~;:'re~:=~v~~a ~:;: Rua Maciel Pi~'i,~~u~·~ 618 e "Moo.a 
vir na 8.0 reguto militar, , Preç~: - OJQOO, 
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ANORMALIDADES NO CHILE 
No momento em que o presidente Alessandri lia a sua 
mensagem, elementos exaltados perturbam a ordem, ex
plodindo uma bomba nos jardins do Palacio do Conr;rts• 

so, si ndo ainda disparados tiros no recinto 
ELEMF.STOS ESQl'ER01ST.AS CAU- o deputado Jorge Gonzalez, Pll'.\OU de 
SJ\1'1 UM TUMULTO NO RECIN"C'O uma plstoln f> fez um c\lspnro que, en-

00 CONGRESSO tretant.o. não atingiu a nlnguem. O 
comandante dos ca.l'llblneiros. general 

SANTIAGO. 23 < A UNIAO) - Uma Arteagada, efetuou a prisão do· depu
r11idosa manifestação promovida pelos tado Gonzalez. entregrmdo-o á policia, 
elementos e~querdistas durante a ses- não sem que antes dlsso o chefe na
são de ontn,1 do Congrf'sso. impediu z1sta tives-:;e sido esmurrado prlos seus 
que o presidente Alessandri fizesse a [ coleE;as. Na mesma ocasião foi t~mbém 
leitura da sua men.sagem de abertura p:eso um cit.ll!O deputado do 1:>loco ra. 
ct:t s0ssão lcgislat 1va, causancto um tu- d1cal. ~ pohcia montada fez debandar 
multo no retinto durante o qual o a ln';llt1dao aue s~ aglomerava do lnc!o 
chefe do hlóco nazista fez um disparo de forn cio Palncio do Congresso. Fo
de revólver ram efetuadCIS numerosas prU:iões. des-

Embora ntio se tenha verificado ne- ~~~i~cendo-se, todavia, o seu numero 
nhum ferimento. foram presos dois 
deputados. 

Poucos m!nutos depois do incidente 
o presidente Ales.sandri reiniciou a lei
tura dR sua menrngem. 

EX!lLOSAO OE l "\IA BO!\lilA E 
N0\0 TU~t{;LTO 

SANTIAGO, 23 1 A UNIAOJ - Pou
co depois do presiclente Alessandri en
trar no recinto cto Congresso. os ele
mentos esquerdistas iniciaram uma 
ruidosa manifestação. vniando o presi
dente. Qu:l.';i ao mes1no tempo explo
diu nma bomba nos jardins do palacio 
do Congresso. atingindo uma das pal
m.eirns. sem contudo. ferir alguem. 

O tumulto lerantacl.o no recinto for
çou o interrompimento da irradiação 
que se fazia da mensagem presiden
cial pelo "broadcastihg" intcrnacio
na.1. inclusive para as estações ame
ricanas. Por entre todo êsse tumulto 
- os esquerclistas vabmdo o presiden
te. ao passo que centristas e direitistas 
procuravam fazer que se calassem -

OS E 'QlERDJSTAS NAO QUERIA~! 
QUE O l'RESIDESTE ALESSAND IU 

LLSSE A SUA MENSAGEnl 

SANTIAGO, 23 1A UNIAOl - A 
desmteligenci:i entre os esquerdistas e 
o presidente Alessandri lol acentuada 
durante a campanha presiclen<'ial. pa
ra 1 q11al se apresentaram como prin
C'lpais c~ndidatos os srs. Pedro Aguirre 
Cerdn. esquerdista. e Gllstavo Rosa , 
direitista. Depois da escolha da can
didatura A~uil-r~. os esquerdistas !Soli
citaram auàiencia ao presidente Ales
~andri a quem pretendia :n apresentar 
w11,1 petiçào ~olicitando garantias com
pletas. Nes~ ocasiã:o, o presidentf> 
Ales::;andri recusou-se o. recebe-lo& mo
tivenclo um ataque dos esquerdista3 
que o nco11na.1am de ter assumido uma 
atitude inestéLicn . 

Depois disso. os elemenetos esquer
distas declararam que ficariam muito 
satisfeitos se o presictente se abstives
se de comparecer ao Congresso pRrn 
lêr a sua mensagerr. 

"NUCLE~u~i~:~, DE JA- , n~~~;~~~~ e~ ct~~~.0;;~1n;~: 

Eleita a sua nova diretoria ~~~º~:· v::~g:ct:~a~1d~e;:~1zi11;~u~~.t1i· 
Teve lut;ar, ante-ontem, ás 15 ho- pole sulista 

ras. na séde soctal déssa agremiação, A elegante publicaçüo. qw_. insér,.. 
á avenida Concordia, n.0 177, nesta completa reportagem rotografica do~ 
cldacte, uma sessào de assembléia geral ftít,0s de atualidade, ali. e colabO!'<l
na quRl foi eietta a nova diretoria, que ções ele vtirios intelf'ctual.s pa.trk1oi-; 
ficou asslm constituida. estampa, em ~un pAgina d,:, honra. um 

Pre~klcnte da Dlretoría : - Dr "cliché" do Interventor Argemlro de 
:~vcia~\~a~~~o: (;~~!;Pt~~s~der~sc~~!tâ~ :~~cfrêdo, como hom(d"lagem a 
rlo. Dnmas1o J'rnnca; 4.0 secretário, Dirigem "Pernambuco"' os sr~ João 
Ra.hnuhdo de Carvalho Menêses; oi-a~ Celnzans e Hilton carneiro Leão. sendo 
dor, TanrrC:.·do de Carvalho; tesoureiro, seu representante, nesta cidade, o 
Lourival Alves de Sousa.. e viee-tesou- nosso contrn.clC' s1·. Gnntbarra Fillio 
reiro. Frnncisco Dias de Araújo - A próxima edição da revista "P,~r-

Coni,;êlho: - Pedro Alves de Araújo, nambuco" será dedicada ao 'no~so Es
comércio; industria, Carlos Guim:1.- tado 
rães: lavoura, João Magliano; proprie- ------------
tá-rios, Roscndo Francisco da Silva; 
operários, Joaquim Pereira elo Nasci- HUNGRIA 
mento; estudantes. Augusto Abrantes BUDAPEST, 23 CA UNIA01 Um 

Presidiu a referida 1·euniâo o sr. casamento excepcional realizou·se nu 
OdHon de Carvalho. que foi secreta- cidade de Soke. Um ancião de 80 anos 

~!1~u~~~OSdesrb.ar;'a~:as:en~:!1ca e d~e u~ªa 4~1:l~~~ l~~:~a~~·~~e :r~ng~~~:: 
A posse da diretoria do "Nucleo So- ca~ar. por ~er eln ca<;ada, espemu 4() 

cial de Jaguaribe" realiZar-se-á, por anos para con~eguir que a mulhPr con
êstes dias, festivamente, sendo tR.mhém senti~c::c cm divorciar-se . o coru;enti
apósto por essa ocasião. no salão de !menta foi agora obtido. e o casam~nrr, 
honra. da séde, o retrato do presi- 1f:e realizou A noiva conta 62 ano-" ct,• 
dente Getúlio Vargas. idade. 

CICLOS DE MONOCU_l TURA E TENDÊN
CIAS ATUAIS DA PRODUCÃO BRASILEIRA 

.:, 

VI D A 
RAOIOFONICA 

P. R, 1-4 RADI O TAIIAJAJIA llA 
PARAIBA 

Procrama para boje: 

11.00 - Programa cto Almóço -
gravações populares da nossa Di:iro
t~;a 

12,00 Jorn~l Matutino - Notici-
ário e Informnçóe:, do País e do Es
tnu1geiro 

12,15 - Continuação elo Programa 
d-".l Almóço - Gravações da no&sa Dls
cotéca 

1I.ocutor Kf'nard Galvão, 
18.00 - Programa para o Jantar -

GravaÇõl'~ Sclrcic,nadas da nossa Dis
cotéca 

19,00 Sintc:se cto~ acontccimento'i 
do dia - P R I-4 Informa .. 

19.05 Mú,lca popul~r bra~c;il.eira 
- Nelte de Almrida e Pistonista Ge
raldo Medeiros 

19.20 - Música americana - J:,.:7.7. 
da P R I-4 

19.30 - Palr Lr~ do dr Salnano 
V•ite Rohm, sôbre os acont,,cime1üos 
cio dia 11 de· maio 

19.3.) liú'iIC'il ,·ariada - Jorgf' Ta-
\"are::; 

19.45 .Música argentina - Or-
questra Tlpica 

!Locutor Alirici Silvai 
20,00 - Retransmis.sáo da Hom do 

Brasil. 
21.00 - Música variada - JorgP 

fa\'ares 
21.15 - Jornal Oficial. 
2120 Sambas em duet-0 - Du-

pla P R (Comunicado do Serviço de Pu- ela~ por seu!'- produtoc;, de vicia ei _ri

blicid:.idc do Ministério da Al,'Ti- tic:;tica mais ponderavel. por serem os 
cultun,) . principai.<:. flScendeu, em números u~- 2L30 ~ Radioletes - Regio11a.J dr

d.ices, fie 100 a 145 senclo que no ano t Cacl11mbmho . 
1 

Rio. - maio ( Pelo aéreo1 - Erros culminr..nt.r d;i.nucla fáse , 1929, ap1_·- 2l .45 - Musi~a de operêta - Or-
e defeitos graves na organização da nas atingiu a 112 . chestra de Snlao :::ob a rcgencia di.> 
rossa lavoura. no periodo colonial, Na produção a.gricola pura. a cu1·•::1 mae.c;tro Olcgario cte Luno Freire 
origina.rlo~ por cau~as de várias or- evolutiva se desenvolve em ritmo mai' 22,00 - Jornal Falado da P R (-4 
dens. que aqui não interessR referir. acelerado apena;:, que o da producl\fl 22.10 Emquanto a Cidade Dor-
fizeram com CJlle a marcha econômica animal. Naquela, o distanciamento. da me.. Opera cm revista - Wagner 
do Brasil, não obstant~ a sua imen- base já referida para 1937 !-.e expres- 22.25 - última.e:. Noticía3 - p R, 
::;a riqueza em potencial. pt·ocessancio· sa. com tnterczdência mais ou mr- J.4 Informa , 

CONSÊLHO REGIONAL DE ANIVERSARIOU, ONTEM, o iis,~º~,r:;~;~'tªpe\~ºr~ii.::.~=~c~~;~r,~: ~~:'a h~~ô~~~t •. n,z: 16~d:~~,s. di"as JOO !i,;;,3º -Bôa notU, - •Locutor J Acl-

GEOGRAFIA DR RENATO RIBEIRO eia ele certa e determinada cultura Diferentemente. ocorre com reJe-
• Nos primórdios da civi!izacão brasi- 1ência à productio ~xtratwa vegetal ' NECROLOGIA 

Registou-:,;e, ontem, o aniversário 
I 

leira, é o açucar o esteio de toda a á mlnnal. Traduzindo as preocupa- L --( ~ 
Esteve reunido. ontem. sob a presi- n:::..talício do dr Renato Ribeiro Cou-1 vida administrat1va, o centro de gra- çõ~s do homem. cada vez ('fescent•'~. 

~:!l1tio d~ad
1
~g~r;~~u~~~nt~ne~~%éfl~~ lr>~nh~. e~~~~.!;~iil di~:tavca;J!ª d~~ ~~~-:~; ~i~a:. nfi d~'<i;~t

1à~: ;~~~ª1
a ~~r~;~~~ ~mí1~t~~a d~~o~~va~~:te!c~l:r;~~~~~. ti~;ª deR:~~;;ot:)~~eecf:;i:~~.: f~~c~~~ 

Regional de Geografü:.. tendo campa- circnlos sedais. da nossa riqueza coletiva. evoluindo, respecti\"amf':nte. da mes- ,t:ns-ante-onlf"m. em Sapé. a sra. Ru-
recido a essa sessão os srs. cõnego Ma~ Por motwo ela data, o digno ani- M~is tnrdc, aos primeiros anos do ma base, para 203 e 210 /ma Rique Fr.rreira, viúva do no~so 
tias Freire. dr. J. Avila Lins. professo- \"ersariante ofereceu um almoço. na . Império, ã sua predominancta. embori:t Se passarmos a apreci~r o~ \"'llóre'-- conterraneo. ~r Ce.<.ário RiquP Fer
res José ele Mélo e Sizenando Costa, casa de re.'-idéncia àa Usina São João, por curto prazo, :'>e vai equiparando a des.<:a produç?.o. cu1,as cifras. dadas as reira 
srs. Pedro Batista. Leomax Falcão e aos seus amigos, ao qual comparece- do algodão. . çonstar:i-tes osC'ilações dos prc~os, nã,:, . A extinta. qu~ conta,·a 86 anos de 
Francisco Nogueira. representando o ram o interventor Argemiro de Ftguei- A descoberta das mmas no sul. po-1 exprimiriam. com tanta fidelidade, o idade. e era ~uito estima_da na _socte-

::1;~l\~P~~ ~~!!ª1
~0~1ef

1
~r~l~~fe~ro ~1~= {'~~~i'-10~-~-sLa~~6é M~~f~~c::i.reJ~ri~g~~ ~é::~· ~~~!~iº e gr~~~;~v:~-ss:: h~~~~; ~~~~ dv~ct~n~~~~~~~~\~a. ~~g;r::~~:~ q~~~ ~rªs.de s:.u~1

· :1.e~~: ~ser~·~Y,'.'.:nt~~t~~h~;: 
terino de. Sapé. que, se enc<?ntra~n pre- í'Ultura. Francisco Porto, da Fazend.:1, açucareiras. E' o primeiro golpe ,·i- na ogricultura propriamente dita. os qu<' Ferreirn. A.ltrêdo Rique Ferreira 
sentes. for.~m conndaclos a assist!rem / Raul de .Góis, da Interventoria, Fer~ brado na hegemonia produtiva do Nor- números índices, marcando o limite {l(' Mmernna R:_1oac Ferreira p Ro-;u Ri
os traball'-OS. - . uando Nobrega, prefeito da capital, te. 5Ua exp::msfio na c~sn de 119. subir:i.m. lq,~e ~e 1\lac.edo .. havendo. amda, mvr 

O expediente co!1stou d~ .leitu_ra de Flavio Ribeiro, presidente da Asso- o eixo da economia nacional ,;e na procluçflo ::inhnal. a 246. na extr,t- lnet?s e dezoito bumétO:S, den,n~ os QU:ll!::i 
num~r_oso_s conven!o~ de hm!tes mter- daçf.o Comercial , coronel Delmíro de ciesloca de vez para o sul _ti,'a vegetal. a 211, e na extr~tn•p rr.i- 0 _or · Ju?l~o Rique Filho .. ,mz dP d!
mumcip:iis e ele oficio~ e telegramas de t~nctrade. comandante da Policia Mi- Logo depois de meados do sécnl') nf"ral. ~- 447 clonde se c-onclue que o · r~it-0 da -· ~ara_ da ~omarca de Cam
várlas procedencias. fmdo O qual pas- lltar drs. João Franca chefe de PO· µassado. abre-se o prô~pero e lon~'l grande aumento da capacidade rcmn· pma ~r~1.1cte, .Joao Rique, chefe dá fil·
sou ° Consêlho ª tratar das ~aterias Jicia'. e Moacir Carta>;o. prefeito dr> ciclo do r,~fé. e em prinriptor; déstr. nerativa desta última indústria tem li~n A~au1o Riq~e dAqu~la pr_aça: 0_11-
que flg~ravam na 0rdem do d!~. Pedras de Fógo, capitão Jacó Frsnt.,,, no f'Xtremo nort<'. o da indústrla ex- servielo rle forte in.centivo ao seu no-1\ 10 R. inu!'." e Alons,o Rique, mdustnal 

O asSunto .qu.e prectomlnou foi O r~- aiudante de ordens do sr. I11,terventor trativa da borracha. tavel desenvolvimento. cm Natal_ . . . 
f~rente acs Imutes com 05 E5tados vt- Federal; outros 'amigos do homenn- Em cada zona que êsses nro.ctutos Os índices rPnrPsentativos elo v-alm· O sepuHamento ver:_ifteou-se. no di~ 
zu:ih<::'S. ftca_nd0 assentado qu~ a .co- "'eado daquêk: município e desta ca- tiveram a sua époco de fastígio. po- global ela produção, no ano final cta ;se~umte, pela manha. no cemitério 
n:ussao lécmca enr:eta~~e eS tud. s ente- Pital. Inrizando as energias demográficas série, se mantcm, todavia. em perfei- 1;~~

1
~\ com gron~e acompa~~mento dl· 

1·ios~s do_ assunto. a flm de resolvc.r-se O á'"ape transcorreu num ambien .. • õas regiões adjacentes e até mesmn ta harmonia com os referentes ã to- 1 • g s e paren e!s da fanuha enluta
~~/~!r7!i;~~:~~o~o~~!sºJs~:d~~~allda- de. c~r~l~alidade, _ten~~· á champ~~!"t~~ de algum~s distantes, como A.conte- nelagem. subindo de 100 1 1925'29) a · da 

0 Con~élho tomou conhccim~nto. por o u;ve~,entor _A1gem110 de .Fi~~cuedl ceu com o nordéste, cria-se nns po- 145 (19371 Sra. Hel!?"'i.a Tomd:.ia da Concei~·do 
fim de urna renresentaf;5.0 do munici- !":>aucaao o ~\J: Renato R11.Jc110. que pulacões locais, inaptas. pela falta de FOX! FOX! FOX: - Será PO"i- Paira - Enferma há. alguns ano~. 
pio 'cta capital. I)1eiteancl0 urna retifica- ,~gradec~u aq~elas provs.5 de apreç•> exercício. para outras cnlturns. uma trdeceu no dia 13 do mês p. findo. na 
ç?.o das suas linhas divisorias com O dos seus amigos particularizando 1i. f'Spécie ele h.íbito <'Ultural tão arrn.i- sh·el? l'm a.no de gar~ntia! FOX. a cidade do Põrto . rm Portugal, a sra 
município de Sant.8. R.ita. a qual foi re- pessôa do chefe do Govêrno. gado QUI:' dêle dificilmente se pocle- meia que caka o pf como uma lma! Helena Tomásia da Conceição P~iV'n, 
metida para estudos da Comissão - A ·s 14. horas, o sr. lnterven.tor Iriam libertar. Era a forca tradicional FOX, a meia do rapa.z eJe~ant<'' l •'OX \'iú:va Oo .w--,.,·anci-.co Montriro de 
Técnica. Federal e seus auxiliares retornarn.111 e imperativa da monocultta·a, jungin- é um J>roduto da i\-la.lharia .. 1T ,\ L \ ". Paiva 

[l esta capital. do o nosso camponês. comumentP lg~ Vende "Casa Azui·· A extuua qu(_J, conta\'a P2 ~110_5 d<' 
, -

1 

norantP, pobre de iniciativa e pouro _ idade. dei\a o:.- seg·uintes filhos ~r 
Regulamento do Departa- Por mct1vú d.o ani,ersárb cio cJ,· nrnblcioso, aos misteres improduti\'OS I N s T I T u T o Al'lur Pai,a. \Íl'l'-COnsul ele Portusal 

mento de Ass.lSte·nct"a Renato R1beuo foi rezada. pela ma- de llln~ agrl~ultura q~le. depoi~ de eIT'- n&~tr Estado: .Francisco i\!onteiro_-dt 
aO nhã, uma missa em ação de graças, nobrece_-lo amd~ ma15, exaur~a-lhr a~ t Pawa. comerciantr em Santa Rita, 

e t. • na capêla da Usina São João. forças mdlvldua1s e as en~rgi~s crea~ H I s T o R I e o! Ernf'sto ).l~nteiro dr Paiva. comerci-oopera IVISfflO A' noite. foi feita pelos opcratiO"> Coras da terra, proporc10nando-lho :lOtP. em Porto, e i sra. Rosalma cfr• 
daquêle ilnportante centro indu::;tria.l, Qper:ns p::trcos rec.ursos par~ :1. manu- A I P3iva t'&pôsa elo .<. r Jose AmarantP. 

PubliC'are1w1.s ::unanhi.. o decreto n <l 

1 058. assinado ontem, pelo sr. Intn
Yentor Federal. que nprova o Regulú
mento do Deoartamento de Assi~t.ên
cin ao Coope1=ati,..·ismo 

E. ê.sse um dos mais importantes 
atos cto atual Govêrno, no que se re
fere á completa organização do con
perativismo na Paraiba. Pelo mesmo 
d,,.creto 1lcaram subordinadas ao De
partan'lenttJ de Assistência ao Coope
rativismo a Cai\'.3 de Fomento dr 
Agricultura e a Calxa Centrai ele Cré
ctHo Agricola da Paraíba, por inter
media das quais serà.o financiad3S as 
c:ooi:Prativas de crédito. produção t· 
consumo. após o devido registo. 

NOTAS DE 
PALA CIO 

Em telegrama enviado ao sr. In
tcnentor Federal. o sr. Raul Aguiar 
agradeceu a sua nomeação para quí
mico do Laboratori.o Bromatologico 
da Diretoria de Saúde Pública 

O sr. Interventor Fcdt"l"al recebeu 
um telegrama do sr José Souto, agn1.
decf':nclo a efetivação de sua filha, 
prof. Severina Souto, na cadeira do 
grupo escolar "Irineu Jofill". de Es
perança.. 

lgualmente. telegrafou ao Chefe do 
Govê1 no. no mesmo senlido. a prof 
Sevcrlna Souto. 

O sr. Interventor Federal recebeu 
ontem, as seg;uintes pe:.;sóa~- Francisco 
Ribeiro. Odilon Amorim. Otavio Be
zerra. dr. \~trgillo Cordeiro. Dion Vi
lar. José A.c;sl~. mons Ç)(lilon Couti
nho. dr Adalberto Rlb~tro. prefeito 
Anto11to Montrnegro f' Pr~xerlf"s Pl-
1,an~a. 

r;1~ªnct~ª~~~~~t,ei!ºs1~i ipd·:çoA~afbci~~ ~u~~Jo~e em~;ar;ii:t:l~era\el d.e sub- Em sessão ordinnria. reuniu. Oomin- ag.~ic;~:~~-1 :
1
~J€<~~~;:~a a tndicional Ja-

Gomes Em ciclor-; diversos. o nosso s1stem:t go ultimo. o I.nstituto Historico e mflia portuguesa, rausando seu desa
- Na casa de residenc:ia. que R':! de. exploração agrária sempre se a- Geografico Pnraibano. ~ob a pres1d<·n· J p:irecimento rw1da consternacão na ~o

encontrava cheia de amigat; e a.dtui- po1ou. portanto, que.r no ,c_urso cta~ eia elo desembargador Maunclo Fur-1 cicdadc portuguêsa 
radares do dr Renato Ribeiro. tocou épocas. qut>r 11as vânas 1~eg.1oes. quns1 tado. o enterramento realizou-se. no me~-
0 .. ,Tazz .. da Policia Militar do E::;- na e.\:cluslvldade de um muco proclu- Não tendo comparecicto os l º e 2.º . mo dia 110 cemitério Agremonte, na-

Isso c,-xplica suficlentement-P. os tia, 1 - ., ., . 

tado lo. s,_eacrsetl11ª,;tl°'1·t'u· '?10~. reaso,ds esn1tse. cJonV, iedigoau PJ•,,: li que la cidade ---------- -

A CLASSIFICAÇÃO INTER· ~::~:~~~st;~:~~ce~:"a dl~OS~~a~it'i.u:~
1
: nt;d~ ~r e~~~~f.~;fe ~~~:;~;~,o o prc- VIDA ESCOLAR 

NA DO ALGQDAO ra u:
01

~?t
1!~~ª· novo, porém, obra do ~~~~n~~n i~1~;,~i1;°a d~ :rnr~c::~ã~éfc~~ 

instlnto vital e da propria. lnteligên- secretflriO perpetuo do Instituto Ar
da econômica da. Naç&.o, diversifiean- queolofJicO Pernambucano sugerindo 
elo a nossa produção agrfcola. de alguns ao Instituto da Paraíba interceder jun
f!llOS para. cá, veiu dinamizar O nosso to ao Presidente Getullo Vo.rg:i.s par.J 

LICEU PARMBANO 

Nesta capital o sr. Talma 
Berrêdo , técnico do Depar
tamento de Plantas T exteis 

Encontra-se ha dias nesta rapit:il 
e sr. Telma Bart.;êdo, especialista ern 
c:lassificação àe algodão, do Departa
mento de Plantas Texteis do Mlni:;;
tério ela Agricultura, com o fim de 
reorganizar o serviço de classif1cac:'io 
daquêle produto básico da nossa ri
<•U<'ZO econonuca. 
- Como resultado prático da .sua :, . 
tu'l.cão técnica nêste Estado. ante-or
lem. o H. Interventor Fedem! bai\'.011 
um decreto estabelecendo norm~.s 
para a classificação interna do algo
dão nos moldes da que o Mln1stéi-l..i 
eia A'!T!C'Ulturn mantém para a expor
tação 

POSTO EXPERIMENTAL DE 
CRIAÇAO DE UMBUZEIRO 

Acabt. de> ai-..!-umir a dkeçõ.o do Pos
to Exnerimental d':' Criaçào ·· Joãl') 
Pe..,~ó:i. . locnilzr.do em Umbl1zciro, u 
dr - R-Oberto Pessóa, têcnico de recn
r•herl<la riutor:ci2.de em as .. ,untoi; agro
pa~tori<.; 

A proposlto. o sr Intervenlor Fedr.~ 
ral .. CC(lbeu comuni~ação do nó,·o ':li· 
r~tor daqu(•le 1mporta.nte centro ..:oo
ttcruco 

processo económico rhU:ios~~!r;i~ga~~ at-u~e~~i~fi ~~~- ~ .. i~~ 
E' o ciclo eia policultura que abre, nesta e não naquela data que oçorreu 

promisc;or, uma nova éra na política J. descoberta do Brasil Discutido o 
r·conõmlca do BrnSil assunto. ficou resol\'ido tomar-M· crn 

Os riuaclros que a Diretoría de E~
tatistica da Produção do Ministério 
da Agricultura vem divulgando. só· 
bre a produção brasileira. constitut'm 
o maio: comprovante estatü:tico de~
sa auspiciosa época 

Novos proctutos. com apreciaveis r~
flex0,~ nas dfra.s do nosso comérr,o 
exter1ot. vieram opulentar o qundro 
das nOb.SMi atividades agJ·á.rtas, em
ouRnto o volume global cln proc\ucno 
âtingiu em 1937 o nlvel record de todg 
a nossa histório e<'onâmica. 

consideração a oportuna sugestão do 
acato.do polígrafo pernambucano, Len
do o presidente tel<>~rafndo ao Chetc· 
do Govérno ela Republica. patroeinan
do a iniciativa. 

O presidente deu conhecimento no 
Instituto da preciosa oferta que a l'c;t • 
fizera o dr . José Mariz. secI"ctario do 
Interior e Segurn.n~e. Publica, COlllJ
tante de dois quadros emoldurado.::. 
nos quais se reoroduzcm textos Uu" 
trado~ com flguras r fatos dn Aboll
ç·ã.o. extniídos da antiga R.evi&ta. llus
tra cfa, ao tempo, clirlgicllt pelo reno
mado carlcaturlt;ta Angelo Agostini 

Pr01•a parcial 

Amanhã. 25 do correntt.', 5erão cha
mados á prova f)arcrnl todos os alw10..•, 
tnhh'iculndos na<: :<1f'guintes disciplina.l,' 

A ·:s 8 horas. 
Histórrn Natural 

turma 
3 9 5C'riE', l • 

Hiotória 4 jl série, 1 • tu11.:ua 
A'<;. 9 e 1 2 · 
Geograt1a - 2 /jCrie. 3 .11 tw,na 
Hist61;a Natural - 3 ~ série, 2 .• 

turma. 
Histo1'i,1 - 4 11. se1·1e. 2.,, turma 
A ·s 13 horas : 
Matemahca - 1.11. série. 1 ., turmí'. 
Química - 4 t1 '>ént>. l O turlhu 
Português - 511. série, 1 • turma 
A·~ H P. l 2. 
M:l tt'ma.rlca 1 u. série, 2 a. turma 
Portuç·ués -. fi ª sétie, 2 " t.urma . 

Na.da menos ele 23 produtos enri
quecctn as tilbélas da nossa produçf40 
agricola sendo que. ctêsses. sete, d<" 
ordinário. excedem a um milhão ele 
toneladas, acusando todos Cles ani
madores índices de desenvoh·lmento 

O Instituto agradeceu. por oficio_ a ----------------

re~~i~~ti~~~t~nt.ros as~untos, foi cn- V J D A 
cerrada a sessã.o R E l, J G J O S A 

Tomnntlo•se como baS<' a média 
qu1nquena1 cta rase cte prospertctadf' FARMACIA DE PLANT-O 
que precedeu à crise mundial, de tão A 

I 
Franqueada ao público. reaUzar-se-

duras com.:equéncias pnra nós, ou se- á hoje, á~ 19 e meia horas. mt i:;L-dt'-

.1a do periodo de 102:.r29, a tonelagem Está de plantão, ho.1e. a •· Far- dessa. .sociedade. durante a ,-;es'>io dr 
dn. produção b.:.·asUcira, c:ompreendcn- macia. Telxc1n1 ··, a rua Duque 

1

. estudo, fUx:ótico> Ullll:à pJ.h:mtra Y.,eto 
do a agrfco ln propriamente d ita. a de Caxias ~r Jo~é AugusLO Romero, subordina· 
anJmal. a ext rativa vegetal e • e,- da ao titulo: A CREAÇAO E' UM 
tn<UH• mineral. repn,tcntadas todas 1 -------------' AT(i oi:: AfJ."F i,: DE 6ACRIP'l<'l0 

FEDERAQAO ESPIRITA PARAIBANA 



A UNÍÃÕ - Terça-feiro, 24 éJe, mã!Õ de 1938·-· . 

R T E o 1 e 1 L 
ADMINISTRAÇAO DO EXMO, SR, DR, ARGEMIRO DE FIGUEI-RlDO 

(*) DECRETO N.· 1,053, de 20 de maio de 1938 
i:;,,tabel~cr nónnaç para a cla.·:.l//i/1ca

cão intf't'na do algodáo, nas môldes de aur 
o Mmt_riterio da Aqncullura mantem pura o. 
exvortaçâo 

Argemiro de Figueirédo, Inter\'entor Federal no Estado da Parafba, 
u.c;nndo das atribuições QU(' lhe são conferidas pela Constituição Federal, e, 

Considerando que nos termos do DecrHo n.0 22.922, de 12 de JUiho 
<1e 1933. do Governo Federal, todos 05 negocio::. de compra e vtnda de al
*'oduo quer ainda em caroço como depois de beneficiado, deverão ser efe
tuado<;. na base do pêso líqmdo. em quilo'> e de acôrdb com a qualidade do 
produto, isto é. com as dift-rencas de preços estabelecido~ para os diverso~ 
tipos e comprimento de fibroc; dos padrões oficiais; 

Considerando ainda, de acôrdo com o referido decréto. que a liqu1-
dactto dos negocios de compra e venda de nlgodfio serã. feita á v1.sta. dos 
certificados oficiais emitidos pela Comissão de Clas::;ificnçã.o local ou pelo 
dassificndor designado para êsse fim pela Diretona do Serviço de Plantas 
Textets 

Considernndo que o Governo do Estado já vt>m realizando a classi
ttcação de sacas. mediante 3 cobrança da taxa de dez réis por quilograma ; 

Considerando que a produção em média nê.stes ultimos quatro anos 
nt1ngiu a 40.000.000 de quílos de algodão, correspondendo a uma renda de 
400;000SOOO. sem levar em conta outras rendas eventuai~. tais como de~do
bramentos de certificados. produto de venda de amostrns classificadas, etc., 
etc , renda essa que cobre J"acilmente todas as desp;sas com o Serviço 

Considerando mais as vantagens mdirétas para a economia do Es
tado, resultante da manutenção de um serviço devidamente aparelha.do e em 
,·ondirões de não sofrer solução de continuidade; 

Considerando. finalmente, que ha necessidade de atender ás exigen
clns do Comércio do Estado, 

DECRb"rA . 

Art. 1. 0 
- Até que seJa pósto em execução, pelo Oovérno Federal. 

o Oecréta n. 0 334. de 15 de março do l'OITente ano. que a taxa prevista no 
Decréto Estadual n. 0 915, de 30 de dezembro de 1937, seja arrecadada pela 
Comissão de Classlficnção Federal do Algodão e recolhida 48 horas após a ar
recadar~o nos ,·ofres do Tesouro do Estado, para as despesas com pes~oal 
~ rnatennl do Serviço de Classificação do Algodão em sacas 

Art. 2. 0 
- Fica o Secretário da Agricultura, Comércio, V1acão e 

Ob1·as Públicas autorizado a admitir dê..,de .lã.. o peS,soal necessario á bôa 
execução dos tr:1balhos de classificação do Algodão em saca~, de acórdo com 
a seguinte tabéla 

TABtLA A QUE ~E REFERE O ART 2.0 

Cln.ssificadores de Algodão 
Auxiliare.s de Classificação 
Coletores de Amo..,tra de 1 ª classe 
Idem, idem, dt 2. 4 classe 
ldem. idem, de 3. ª classe 
Escriturários Ido quadro do !une . J 
Escreventes de 1. ª classe 
Idem, de 2. ª classe 
Idem, de 3 ª classe . 
Arquivista . 
Motorista . . .. 
Porteiros . _. • .. 
Serventes 

700$000 
40US00U 
350$000 
300$000 
250$000 

350$000 
300$000 
250$000 
350$000 
300$000 
250$000 
180$000 

Art. 3.º - Os proprietários de prensas situadas em lugares onde não 
extstan:_postos de classificação e que ~esejarem fazer inspeccionar as sacas 

TI?, ocas1ao d:i, ~rensagem. deverão sohcitar ao Chefe da Comissão a designa• 
c;ao ~e 1;1m técnico, ficando ~or sua conta todas as despêsas com vencimentos 
ou d1ánas, ~.nsP?rte do tecnico de~ignado, remessa de amostras além da 
taxn de classü1caçao normal . 

1 Vnico .- ~ tecmco a 9i1:e se refere êste artigo só poderá se1· desig· 
;sgl~c~~~ autonzaçao do Secretano da Agncultura, Comércio. Viação e Obras 

. Art .. 4_.~ - .Tendo em :_ista a unificação de carater técnico dos ser-
viços. de class1f1caçao de algodao para exportação e comércio interno fica 
l":>te ultuno, a q~e _se refere o Decréto 915, de 30 de dezembro de 1937, Sob a 
~:~~~li!çfin;;~rco g:c~;/~ssihcação Federal do Algodão. a contar da data 

. ; _ún~co - Os f~ncionários federais enca1Tegados dos trabalhos da 
~!~~<;i!~c;Ji:e~~:~na, terao uma gratificação de Junção nunca supeiior 30-, 

Art 5. ª _- A de::.pê:-.a anual para oconer ao pagamento do pessoal t3i~~~b~~gÔ)previsto pelo art. 2. 0
, será de tresentos contos de réis 

Art; 6 ° - Fica a Se?retaria da Ai;tricultura, Comércio, Viação e 
g~r~ _Pubj1cas auton~da a d1spender_ anualmente: com os trabalhos da 
(~~~~~~t6cfjº ~si~g~r:,~~ib~111~as·acas, a 1mportanc1a de noventa oontos de réis 

Material 2a :ooosooo 
15 :000$000 Eventuais _. . ... 

Gratificação, diárias .. 50 : ooosooo 90 : 000 000 

~!~b~~~~~~or
7
t:n~e~t:1~~~:i;~: ~: i~s~ii~~~r~'ar~o:é!~~~·uç~c!~ ;r~~~~: 

Art. 8 .º - Para ocorrer as despêsas decorrentes da execu ~ d 
sente decréto, fica aberto o crédito especial de 229·000$000 (d era o pre• 
t' nove contos de réts1. dfsci-iminado da heguinte Jltaneira uzen :os e vint(" 

Pes~-oal 
~1ateri.al ..• 
F.ventuais . . . . . 
Gr.1 tificaCão e dia rias 

17S:000(J)OO 
15:000$000 

9 :000$000 
30:000$000 229 · 000$000 

t.r~Ó. ~·ºd - Revog~m·se as dtposiçô~-; em contrário 
ProclnnmÇ~/~a Je~~~fc°a('ao, em João Pessoa, 20 de maio . de 1938, 50. o da 

Arqemiro de F1guetrêdo 
Lauro. Bezerra Montenegro 
Pranc1sc:o de Pauta Porto 

1 
, RPproduzido por haver saido com incorreções 

( *) DECRETO N." 1,054, de 21 de maio de 1938 • 

ri') l}('lo AJ~·cr~~o ~ .,09~:·p~!ªir~~ ~:r~s~tê~~31n8 an CoopPratlvtsmo, cre:i-
Pl'S!Oúl · " P · · passa a t.t-r o M"CUtnt..e 
l Dlrrtor. ,·nm Vf'n("lmf'nto, men-.a1, ctr 
1 1 ~:to! de Coopero.Uvas, com ~ venrlmPntos men-

1 ! 

2 000\000 

. HOOS'lllll 

1 2.° Inspetor de Cooperatlvns. rom os vencimentos men· 
5:li$ dt• 600$000 

375$000 
260$000 

1 5 ° Escriturá.rio. com os vtnclmentos mensal& de 
l Continuo, com os vencime-ntos mensais de 

Art 2.0 
- Para corresponder fls despêsns do presente Decreto, e 

aberto a .Secretaria da Agricultura, Comércio, Viação e Obras Pu
blicas o crl'dito especial de 15: 228$400 lQuinze contos duzentos e vinte oito 
mil quntrocentos réis>. assim discriminado 

Pessoal 

MATERIAL 

5 228~400 

Expediente. hvros. correspondencia postal e ~le
gráfica, asseio e telefones 2:000$000 

8 :000$000 DESPE:SAS DIVERSAS 

Art. 3." - Revogam-se as disposições em contrário. 
Proclam;;i!cta d;e;t~f;aç.ão, em João Pessóa, 21 de Maio de 1938, 50,º <.la 

Argemiro de Figueiredo 
Lauro Bezerra Montenegro 
Francisco de. Paula Pôrto 

• ) Rrprodu1ido por ter so.tdo com incorreções 

DECRETO N," 1,055, de 23 de maio de 1938 
Abre a Secretaria do Interior e Ser,uranca 

Publica o crédtto de 6:647$500 reis 

t'·ndo ent~~!:i~~ ~~ri~~,~i~eg~~ 1~!e~~~n:~f:r~~:~ª~e~~ ~!f1iu~~opg!ª::: 
pubhcn 

DECRETA: 

Art. 1.0 
- F1ca aberto á Secretaria do Interior e Segurança Publica 

o. crédito especial de ~e is contos seiscentos e quarenta e. sete mil e quinhtnlo~ 
1e1s f6.647$500l dest1nad~ a compra de um ''Harmomo" para. o Abrigo de 
Menores e pagamento á iirma Cunha Di Lascio pelos serviços de instalnr,:ü.o ela 
lavanderia. conserlos e r~modelações feitos posterior á inaügurac;ão do aludi
do ALrigo pela citada firma 

Art. 2.0 
- Revogam-se ns disposições em rontrario 

Palâc10 da Rf'dPn<;âo, em João Pessoa 23 de Maio de 1938, fiO.º da 
Proclamação da Repúbltca ' 

Argemíro de Figueírédo 
Joi,é Marques aa ~llv« Mariz 
Francisco de Paula Pôrto 

DECRETO N,º 1,056, de 23 de maio de 1938 
Abre á. Secretaria do Interior e Seguranca 

Púbhca o crédllo de vinte e dois co1ttos de refa 
l 22 000$000) 

Argemiro de Figueirédo, Interventor Federal no Estado da Para1ba 
m,an_do das atribuições que lhe são conferidas pelas Constituição da Re: 
pubhca, 

DECRETA: 

. . Art. 1º - E' aberto á Secretana do Interior e Segurança Publica. 
o credito de vinte e dolS contos de réis (22:000SOOO> suplementar à verba 

C:o~!;a~:n°toE ló: Pfo:~;;;;1J:~d~r: n~~~~mde;~sc~fa ~:i~~J'[1~! ~og·:~ 
partamento de Educação. 

Art 2.0 
- él.evogam-se as disposições em contrario 

Proclnm!';J~c~a d:::e:ue:ir~~ção, em João Pessõa, 23 de Maio de 1938, 50 o drt 

Arqem1ro de Fiqueirédo 
I 

, ' 
José Marques da Silva Mariz 
Francisco de Paula Pórlo 

DECRETO N," 1,057, de 23 de maio de 1938 
Altera as lei., ns. 127, de 28 de De:emb,·o 

de 1936 e 159 de 28 de Janeiro de 1937 

Argemiro d! Fig,...eirédo. Interventor Federal no Estado da Paraiba. 
usando das atribwçoes que lhe confere a Con~tituição da Republica. 

DECRETA 

ci.onário:~ub}t~o~- fn~1~~fv"e<:~~ 
1:~~~~~~~:~~~~:o~ !ª~~~t~~nâ:~~ª~aª~~ fc~~ 

d1re1to a. percepç.,o <lo respectivo ordenado 
Art. 2.0 

- Não farão Jús á licença premio a que se refere o art 45 
d~~· 1ei n.to 127 de 28. de Dezembro. de 1936, os funcionários que tiverem ferias 
t~fceodentes de 15 dias e. bem assim, os Juizes e memºoros do Ministerio Pu-

§ único - Não se compreende no art. acima as ferias coletivas de 
que cogita o art 151 da. Lei sob ~·º 1~9, de 28 de Janeiro de 1937 

. Art. 3. - O góso de ferias, importando no afastamento do funcio• 
nàrio do cargo que exerce, mterrom~e o direito á hcença premio 

0 Art. 4.º - A gratificação adicional a que se refere o art.· 173 da Lei 

1 

n. _159 de 19J7. ~ra coi:1ced1da. a cr1ter10 do úoverno.tendo em vista a con
veruencin do serviço da Justiça 

Art. 5.º - Fica revogado o § l.º do art. 45 da Lei n.0 127 dP 1936 
Art 6.º - Revogarn-.<ie as disposições em contrario. 

Proclam;:r~~n d:e:ue:ir~~o, em João Pessóa, 23 de Maio de 1938, 50." dn 

Argemiro de Fzgueirédo 

ri 
' 

lnterventoría Federal 

Jose Marques ct.a Silva Mariz 
Francisco de Paula Pôrto 
Lauro Montenegro 

EXPEDIENTE DO INTERVEN';'OR 
DO DIA 2n 

Decrpto 

O Intprventor Federa! no Estado 
cln Parniba nom~a. em comissão, ct 
Amb~oslno. Sonre,; <.le. Sá, professõr~ 
r, uxihar da cadelra de musica da Es· 
e ola Secundaria do Instituto de Edu· 
<:"tc-ã~. para t.Pr exerc1rio na referida 
cndeira durante o impedimento do 
protes.sór efetivo 

EXPEDTENTE DO INTERv'ENTOP 
DO DIA 21 

Decreto· 

O Jntrn·<•ntor Federal no E.c;tndo 
dl\- Paraibn efct.tva a dr. JosP Guima. 
rães Jurema , _no cargo de irupctor sn
nltar_lu da 01retori:l. GPml dt> Roude 
PublJcn, cnm ~xrrdrlo no Posto ac 
Htgi("uf' dn c:icladc de Cujlml'lr11s. dE'-

vendo solkitnr seu titulo á St"cretaria 
do Interior e Segurança Pública . 

EXPEDIENTE DO TNTERVENTOR 
DO DIA 23' 

Decrrtos: 

O Interventor Federal no Estad'J 
da Paraíba nomeia a profes.sõra de 
4. ª entrancia Daura Cabral para exer. 
cer o cargo de profcssôr·diretor. h\t.e· 
rinamente, do Grupo Escolar " Rio 
Branco". da cidade de Patos, servin· 
do·lhe de tltuJo a presente porta.rio.. 

O Interventor Federal no Esta<'u 
da Paraíba nomeia a prof{"S."ôra de 
4 ª entrancia Francisca ·viana da Cu
nha para exercer, interinamente, o 
cargo dr professõr·diretor do Grupo 
Escolar "Gama e Mélo". ela cidade dc
Princêsa, servmdo-lhe de titulo a pre
f-.ente portaria 

O It1t.Prventor 1-'cderal no F,..stn t::> 
da Pnraiba txonem a professôra. nilo 
diplomada Franc-is,a Rosado de Oll
veirk tia e.M.·ola rudlmtntar mJsta de 

Jericó, do município de Calol~ cto 
Rocha 

o Interventor Federal no Estado 
da Paraiba contrata n. 4. ª anista do 
curso normal João Pessóa, Francisca 
Rosado de Oliveira para exerrn o 
cargo dp professóra da escola nolu, 
na do sexo masculino da cidade Lle 
Campina Grnnde 

Secretar-ía da Fazenda 

EXPEDIENTE DO SECRETARIO 1)() 
DlA 21· 

PPtkão . 

N. 0 9007 - De Antonio Urq11t?.1 
Machado. - A· vista lias i11ton11à · 
çôes, cobre.se o lmlJ{).st.o refnt-ut..- tt 
um semeslrn e dt'·:-.e baixa na colHtt, 
uma vez que o rtquerPnlP lt'C'hOit o 
cstabf'lecimento acabando ('Otn o ne· 
~ocio 

EXPEDIENTE DO SECRETARIO DO 
DIA 25. 

Petições 

N. 0 9420 - • De Heloina Cunh:1 
Cobre·se o lmpôsto referenle n um 
~emestre e dê·se baixa na tol~ta, urna 
,·ez que a peticionai ia atabou deth11-
tlvamente o negocio, e tendo t-m vista 
as informações . 

N. u 9211 - De Cristiano Alves 
Indeferido, ó. vista dns lnformo\·ud 

Port:iriR 

N ° 164 - Dftfrminnudo qu,~ o ti 
João Augusto df' Sâ. uo1111nhtr.!t.h.,t' 
da MêSII. de Rendas de Antf'nor N4-
varro, volte é.:; suas fun('ôes naquela 
repartição 

Secretaría do lnterior e 
Segurança Pública 

OEPARTAMENTO OF. tcOUC'U'\il 

EXPEDIENTE DO DIRETOR 00 
DIA 23: 

Portarias : 

O Diretor do Departamento de Edta· 
cação. sob prof)Osta do inspetor ti"rnl· 
co da 1. ª zona, autoriza a mudnn<;u 
da escola rudimentar mista de AbiaL 
para o prédio ora conslruido em Joao 
Gomes, do mesmo Abiai, do municiplo 
desta capital 

O Diretor do Departamento de Edu
cação nomeia o sr Pedro Cavalcnnti 
Carvalho para · exercer o cargo de ins• 
petor administrativo do Ensino de S:.1-
boeira, do municlpio de Serrnrta, Sf'r
vinclo-lhe de titulo a presente porta . 
ria 

CADEIA Pl'BLICA O.\ CArlT.i, 

EXPEDIENTE DO DIA 23 

Oficio n.'1 54..0 - Ao sr dr d1reto1 
do Instituto àe Identificação e M~di· 
co Legal, apresentando a flm de se
rem identificado.!:., o:; presos Jo.J.u Li
berato Diniz e João Nobrega de Al
meida, ,·ulgo ··João Gordo" 

Oficio n.0 541 - Ao sr. dr. SE'cretá
rio do Interior e Segurança Publlru, 
solicitando providencias no :sentido l1t" 
1-er fornecido ao Consélho Penltt>ncin
rio material constante em uma rPlu· 
ção 

Oficio n.• sn - Ao sr dr j11i1. ctA-, 
ExeC'uções Cnmmats, remt·tendo :\ 
guia de sentença do n~u Manuel Ar· 
tur Lino. condenado pelo jm·i ela ('O· 

marca de Mamanguape, a pena ele 'M 
snos de prisão simples 

Oficio n.0 543 - Ao sr. dr prp,;i
dente da Associação Cornerclal agru 
decendo uma circular reierente a J)O·,
se da Diretoria daquela Associ.lç.J.o 

Oficio n. 0 544 - Ao sr. diretor do 
Tesouro do Estado, remetendo o en1-
penho numero 48, datado ele l 8 do 
corrente, proveniente de um livro 
"Protocolo·· tornecido peln. ImprPnsa. 
Oficial 

Movimtnto geral de onlt>m; 

Exi.stiam 261 reclu·-0s. não hmn·"' 
movirneni.O ele entrada e salda dP prP
os. ficaram existindo os me::.mos 2t11 
0 ndo um não arraçoado por e~ta Cu 

rteia, por ser aiunentado ~ .sua.s CUo'i
tas. 

Fôram, hoje, distribuídas 293 rn 
ções: 13 aos detentos que se encou
trnm na enlermnria, 247 aos demais 
prêsos, 16 no.o;; soldados que condu1.t-r11 
os pre~os aos servi~os extt"rno.'), lf.o nr,-; 
empregados e 2 n Indigentes c1t11· ,.l:' 
encontram nesta Cadeia 

Secretaría da Agrirultura, 
Comercio, Viação e O. 
Públicas 

O sr SecrE't:í.rio dn Agrlrultut:l, f',,. 
merclo, Viação e Obras Publku \ ,·:<.· 
pediu. ontem, Os o;;egutntes oilctos. 

X.º 1148 - Ao diretor de FomPnlo 

!~nfi
0i~1ç:1~' J~!:t~~~~v~~. ~~~~~~ 

!-,U}tor técnico ela,1 Cooper:itivus st-rl 
cn.s no tntrrlor do Ebtndo. pnrrt ns ln-

fo~~a~~~~? · ~F~(~:i:~~,i · 1cle111. rPrnm.-n 
dando prnvldt'nclns no sf>nth1o dP t;Pr 
t'ntJ>Pnhodn a unr,ortuncltt 0..-
ll) ·OOOS,.>01) Plll lflVOI" da Urma Oscit 
Amorim & Cla., úe R«lfe. 
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TESOURO Do ESTADO DA PAIWB-·A--N.~-1165 - Ao Prefeito do munlct-
plo de Alagôa Nova, Idem, Idem, da 
quantia de 500$000, referente ao for

Demonstração da receita e despêsa havidas na 'fesou. ueciment<> de 100 sácos de sement.,, 

raria Geral, nos í:lias 21 e 23 de corrente mês de aigodao. 

6.0 SORTEIO DAS APOLI
CES PERNAMBUCANAS 

i! DIA 21: 

RECEITA 

Saldo anterior .. .. .. .. .. . . .. .. 
José Pinheiro de Carvalho -- , Caução 

t.lP luz .............. , .. . 
Angel1ca de Oliveira - Caução de 

lu:i: . . . . . . . . . . . . . • . . 
Repartição dos Serviços Eletrlcos -

Saldo da renda do dia 20 . _ . . . . 
Wilson Carrozzeno - Cauçãô 'ele· Ju:r, 
Jost Moura Filho - S11Jdo ele adin.11-

tamento 
Reparltçuo de Aguas e EsgôLos 

RenLla lio wn :W . . 
Rec.?bedoria cJp RM1dns ela capUn.l 

A1Tecac(;ição cio clia 20 

OESPESA 

229() - Hncila Fabrtclo < Asilo de 
lVJenores "Jesus Nazaré" - Acll:1t1-
i.a111enlo ................. . 

2289 - Herclla. Fn.bricio - Asilo clf' 
Menores "Jesus Nazaré'' - Adl~n-
tamPnto ................. . 

2288 - Hercila Fabrício - cAsllo rir 
Menores "Jesus Nazaré" - Adian-
tamento ............... . 

2027 - José Araújo - Conta " . . . 
:!281 - Bel. Gallleu de Beli ~ GraLl-

flcação . . . . . . . . . _ . . ,-, . . . . . 
2224 - José Higino valdas íQhefat.u

ra de Policia) - Despêsas. realiza-
das ..................... . 

2296 - Secretaria da Agricultura -
Fôlhn. .................. . 

2295 - Agnaldo Toscano de Brito -
Pagamento ............... . 

2293 - Este1ita Cavalcanti +- P:1ga-
n1ento .............. ,,1\- •• 

2247 - Severina Guedes e prof .) 

23~~
1h~c~~i~ ·ouda . ; D.' ~/ ó:. P '. i 

Fõlh• .. . . .. .. .. .. .. . . 
2293 - Artur Albuquerque Lins 

Empreitada . . . . . . . . . ,~. 
2207 - RepnrUção dos Servh:os Elt'-

tricos - Fôlha ~. 

Saldo qne passa 

OIA 23: 

ui, .RECEITA 

Saldo anterior .......... 1º.1
'. •••• 

Hello de Caldas Barros - qfill91'º .. de 
luz . . ................ , . 

Amadeu de S0"5~ - Taxa cte re~ls-
tro .............. · ... · .... . 

Recebedoria de Ren_das da q;1,p[ta.J 
Arrecadação do cha 21 . . . . . . 

Repartição dos Serviços Eletrícos 
Saldo da renda do dia 21 

1
• 

1 
· •• 

tn[on N~:.~:ê.;;;- ~au?t~. ct~,.k~{ai . 
'l'ax0: anal. reg. . . . . . . . . . . . . 

PPclro Celestino Figueírêdo - Caução 

A .d\ii~~êd~ -~. c~~çã~ -~lil1Si.'. ei~tri: 
ra ....................... . 

Dr. .r·rnncisco Peregrino A.taújo -
Salclo de adiantamento .. _. . . . . 

Dr. E. Conceição Silv~ - cttllçio de 
lllZ ................ _ .. . 

RPJ)o.rtlçáo de Aguas e Esgótos 
RPnda cio dia 21 . . . . . . 

A Matêdo - Caução de luz 

,, 
,, , DESPf:SA 

2300 - Anisio r'orfil'io Aiv<'S· Em-
prf'ltacla . . . . . . . , . . . . 

2284 Hevrrlno CnrnPiro t!~ ·. Cunh~ 
- P::i.g&mt:"nLo . . . . . . • . . . . 
2091 - Rnbens B . Filgneirn.s -r Pa-

22f:1~1~~~)11L~:~,.~:!ª:._ 'EmPr~iln~;~ .. 
2278 - ,Jmi.o Martins Lom·firÕ · - fD. 

V O P ) - AdiantamP1~0 

Saldo qne pa~sn. . . . 

30$000 

30SOOO 

12 :659$200 
30$000 

5958400 

6 :796SIOO 

2:i :3001,000 

rn ·ooosooo 

5 :336>000 

100$000 
248t000 

445~200 

150$000 

1 :201~ROO 

\60~000 

líl'/\200 

\20$000 

180:oOOO 

16 :049~600 

\O: 165S9u0 

30$000 

3$000 

2 :900$000 

22:258il00 
40$000 

1 :3100000 

30$000 

40$000 

11~000 

30$000 

5 :919$900 
30$000 

ó33~400 

02$000 

330~00 
1 f.00$200 

7 000$000 

Prefeitura Municipal 

EXPEDIENTE DO PREFEITO 00 
DIA 23: 

Petições de: 

,rosé Ferreira da Stlva, requerendo 
dispensa de uma multa que lhe foi 
imposta. - Deferido, em face da.,. 
informações. 1 

Benevenuta da Silva Maia, reque:• 

No proximo dia 31 de Maio, ás 11 horas da 
manhã, a CAIXA ECONOMICA DO RIO DE JA. 
NEIRO, distribuidora das apoiices do emprestimo 
para as Obras do Porto de Recife e fomento da 
Produção do Estado de Pernambuco, fará realizar 
o 6.0 sorteio dos 63 premios semestrais, sendo o 
maior de 600 contos de réis. O áto terá Jogar no re. 
cinto de preg·ão da Bolsa de Fundos Públicos do Rio 
de Janeiro, e todos os trabalhos e resultados pode. 
rão ser acompanhados em todo o País através a ir. 
radiação da P R A • 9 - Rádio Mayrink Veiga, que 
emite em 1220 quilociclos onda de 246 metros. 

~~d3e ~~sre;;~~ ~ºr~:~1~º Mf:uete~~ ! 
166 - Em face das informações, in
deferido 

J . Rodrigues & Irmão, requerendo 
dispensa de uma multa que lhes foi 

4fi :4.40S700 imposta. - Indeferido, mantenho a 
multa. 

160 ·082i!l00 ,JoSP Cnstor Correia Lima, reqUP-
rendo 1ícença para fa:zer serviços e 
muros na casa n . 113, á rua do Tam
hió.. - Como requer. 

Elisa T3rglno da Costa, requerendo , As APOLICES PERNAMBUCANAS são 
vendidas nesta praça por intermedio da ffrma 

F. PEIXOTO & IRMÃO - Caixa Postal, 52 
~~~~~~e~f:.ª /\;:t~~~ei:r d~01ga~~:. J 

11. 295. - Deferído, a ti.tule precario. 
Alvnro Jorge & Cia., requerendo li- ' 

rença para fazer serviços na cnsa n . 
!>72, á rua da Repúbllca . - Como re
ouerem. 
· Fn:mcisca Maria de Albuquerque 

rc·querendo licença para construir 
uma casa á avenida Avila Líns. -
Deferido . 

Augusto Neri de Oliveira. requeren
rlo licença para colocar uma placa na 
rnsn n. 191, á rua Cardoso Vieira. -
Deferido. 

Jos'éfa Gondim, requerendo licença 
para renovar a coberta de sua casa 
n _ 378, á rua do Sol. - Deferido 

Osvaldo Tavares, requerencio licen
ça para renovar a coberta cie su:i.z 
rasas n. 409. á rua do Sol, 110, ó. rua 

(as.) A. VEIGA FARIA 
Diretor da Carteira de Titulas 

para ocorrer ás despêsas do serviço 
de divisão do municipio e suas linhas 
lnterdistritais, mapa geogrn.fico de seu 
territorio e outras exigencias relacio
nadas com o mesmo serviço, confór
me prescrições contidas no decreto
lei nacional n . 311 , de 2 de março de 
1938 e decreto estadual n . 1. 010, de 
30 de março do ano citado. 

Art . 2 . 0 
- Revogam-se as disposi

ções em contrario. 

Guarda do Quartel, 3 _ 0 sargtmto 
Rafael Manuel . 

Guarda da Cadeia, 3. 0 sargento 
Carlos Sobreira. 

Telefonista de dia, soldado Severino 
Ferreira . 

Eletricsta de dia, soldnclo S1nP.~io 
Mariano . 

O 1. 0 B . 1. e a Cia. de ·Mtrs. da ... 
rãa as guardas do Quartel ()actrh:1 
Pública, reforços e patrulha;. 

Santa Terezinha. - Como requer Gabinête da Prefeitura Municipal Boletim numero 112. 
Pautilho Reires. requerendo licen- de Sousa, em 30 de abril de 1938 . 

ça para construir uma co3inh1 e re-
1 ,ovar a coberta de sua casa n. 442, 
á rua Santa Julia. - Como requer. 

Antonio Rosendo de Oliveira. re-
50:343S.700 querenào licença para construir uma 

IAS. l Delmiro Pf'reira df- A.ndracte. 
Eladio Pedrosa de 1\-télo, prefeito Cel. Cmt . Geral. 

municipal. Confc re com o crigh10l Ten. c~1 
\'irgilio Pinto de Arag-ão, secretário. E'lisio Sobreira, sub. cmt. 

rasa de taipa e palha á rua Xa vkr Ph.r.:FEITURA MUNICIPAL DE 
109 ,739~200 Junior. - Deferido. S. JOAO DO CARIRi INSPETOR1A GEII.AL DO TRAFE-

José Leandro de Liu\a, requerendo GO PUBLICO E DA GOA.ROA 
lGO :082S:900 licença para renovar a coberta de st:a DECRETO N. 0 55, DE 12 DE MAIO CIVIL 

casa n. 140, á rua de S. João . - De- DE 1938 

fe~~~4eiros de Joaquim Vicente To·,;. 1 Abre o credito especial de .... 
res, requerendo licença para fazer !'e- 1 7 :OOOSOOO para ocorrei' ás des-
paros nas casas ns . 258, á avenida 3 pêsas com o leva.ntamentd do 

Em João Pessõa. 23 de maio de 
1938 . 

Serviço para o dia 24 <terça-felr.tJ 
Uniforme 2 ° e caqui). 

n. 116, á avenida Professôr Parêdes. de que tratam os decretos fe- Permanente á 1 n SiT ' a.rquivts1.a 
J09:739S200 de Maio e 116, á avenida S. Sebastião. [ ma.p:i. geografico do municipio, 

- Deferido. deral n.0 311 e estadual n. 1.010, Lourival Santana 
José Martins de Oliveira, requeren- de 2 e 30 de março do corren- cl:~~m;_n~~te á 8 P • gua rdª de 1 -.. 

i0 a;!~~rJ: ~:~:g~~~~t~r nºeo/e~ict~~sg; !~1::s°· pr:~~::~t!r:s~ente, e dá RoÍldantes: do tráfego. fisc.al ele 
acôrdo com as exigencías da Direto- 1.ª classe n. 0 2; do policiamento , fl.s-
ria de Obras Públicas. O prefeito municipal de São João I cal rondante n. 4 e guarda de l ,.,. 

Antonio Pereira de Morais, reque- ~ do Cariri. usando das atribuições que classe 1:.· 9 . . . 
~~n~~c~i~~~ç~ap~~!a ª!~\.~. igt~~~~ por lei lhe são conferidas. 13P~a~1~es. guardas civis ns 23. 19, 

nida Manuel Deodato. - Deferido. DECRETA: 
e Rocha, requerendo ace'lça para Boletim numero 112 . 

fazer reparos na casa n. 59, á rua 13 Art . 1. 0 
- Fica aberto o credito es-

de Maio. - Como requer, em face das pecial de 7:000$000, para ocorrer é.s 
ir.formações. despêsas com o levantamento do ma- Para conhecimento da <'.Orpo,aça' 

Alfrêdo Ba.rela, requerendo licença pa geogTafico do municiplo, nos têr- e devida execução, publico o st"gn1n 
para reconstruir a balaustrada de sua mos dos decretos leis federal n. 311 e te: 
casa n. 325, á rua 4 de Novembro. - estadual n. 0 1.010, de 2 e 30 de mar-
Deferido. ço do ano corrente, respectivamente, I - Ordem ao sr. almoxarife - O 

Fr9,ncisco Lima de Araújo, reque- e resoluções do Instituto Brasileiro de sr. almoxarife pagador. remeta á Me-
1·endo licença para fazer reparos nD, Geografia e Estatistica . sa de Rendas de Catolé do Rocha 

32 :602~000 casa n. 492, á avenida Capitão Josf Art. 2. o - Para execução dêsses três placas indicativas ,. A", conf61·-
Pessõa. - Deferido. :,erviços será contratado um pl'ofisJonal me radiograma do administrador dn-

142:341$200 Filadelfa Soares do Nascimento, re- C:entro das possibilidades financeira!" quela Repartipção. 
c;,uerendo :icença para fazer d1versm do munkípio, isto é, atê o limite má- II - Guias - Faz-se entrega á 1 " 
reparos na casa n. 139, á rua Lopo x.imo de 5:000$000, para honorarios. S T., de 6 guias de registro de veícu-

~e~~~do~ Em face das informações. a 1~;~:~:r~ ~r~~ii;r~o ;:!g~r-~~;~ ~!~J!~d~e 4 {t~~:f!~~s fel~ ~t!ª ?i~ 
Severino Cabrel ~ Cia., requerendo soal encan·egado dos trabalhos de Princêsa . . 

dispensa de uma multa . - Indeferi- campo e do profi~ional contratante III - Entrega de 1mportaneia -
do. para verificacão dos mencionados ser- 1 Entrega-se ao sr almo~arlfe png_a 

João Bandeira Lw1a, requerendo viços . ~~\; ~ f.i~ 1~pos;t~~~~:l~~cl~3:o/º1
1
~~ 

licença para renovar a coberta de sua A1 t 4 ° - O prof1ss1onal obrigar- . 

1 

casa n 244 , á rua. Jndlo P1rag1be - se-á a entregar 05 serviços grafices ou metida pela Mesa de Renda~ <ie lt.l-
Deferldo não nos termos e dentro dos prazos baiana, provemente da taxa ele selo 

O 605S60D Alftêclo José de Ataide, requerendo estabelecidos nos citados decretos e de chumbo desta Inspetoua, arrecndn-
cartas de habitação para os prerhC's i esoluçôes da naquela Repn.rtJçao, no mes de fl-

132 735S600 'lecentemente construidos, á rua de S Art 5 ° - O pagamento dos hono- bnl ultimo _ 
--- , Miguel, e, isenção de unpostos para. / rauos do profiss10nal efetuar-se-á do IV - Aprescntaçao de fiscal -

142 341~00 os mesmos em virtude de ter cedido seguinte modo 1 3 no micio dos ser- Apresentou-se, hoJe , na 2 ª S T , o 

Tesouraria Geral do , TP.t:01110 
de 1938 . 

terr,:,nos p~ra ala1gamento d1:1 iua de viços, 113 contra a entrega de ongi-1fiscal do tráfego de 2 ª classe n º 52. 
cio Estado da Paraíba em 23 de maio IS Miguel e 1 ua Barão de Marau na1s subordinados a cntica e 113 con- José Torres Ctdron•o, que se o.chava 

- E-..;;peçam-se as cartas de hab1t::..ção tra a entrega dos 2 ongmais aprova- em gozo de llcença, confo~e radio-
Ernesto Silveira, Gilberto Se-nas Maia, 1 Quanto a isenção sollc1tada, Já foi a- dos po1 quem de direito grama do 1:n? daquela Secçao 

Tesow·elro GP,ral. cscrlturârio. lt>ndiclo em petiç.ã.o anterior Art . 6. 0 - Se o contratante não V - Pehçoes despachada~ - Df' 
-------------------------- Manuel Deodato Henriques e outros, efetuar a entrega dos trabalhos den- Mi~ael Barbosa da Silva, cabo da Ba-

N." 1 Já5 - Idem, idem, ren\etendo ni:iterlul pela Seriedade de Motores requerr·ndo desapropriaçõ~s O:e cnsah tro dos prazos estabelecidos, perderá u. teria de Dorso, requerendo para. pre3-
1111m carta cürigida a esLa $ecreLar~:.1 IDeutz Otto Legitimo, ele Recife. á avenida Paraguai. - Aguardem o- 3.ª e última prestação, dos seus ho- tar exame doe cha._urteur proft;,sion:..l 
pt=>lo sr. José Hugo Bast,os, p1·ofessor N.º 1156 _ Ao diretor de Viaç:io e portunidade. norarios. - Inscreva-se, a fim _de ser ex::unlno.-
da Escola_de Agronomia do Estado do Obras Públicas, recomendando provi- M1.rc!lio de Lunn Coutmho. reque- Art. 7. 0 - u contrato será lavrado do ás 14 horas de hoJe. 
Ct=>ara, :-;ohc1tando a remessa de exem- dênclas 'o. fim de ser empenhada a I endo isenção de impostos para a caS'l. em livro próprio na Secretaría desta De Carlos. Fernandes de Lima, ~\O 
JJhtr~s do boletim publicado por aque- importnncia de l :800$000 em favôr do JJ. 264, á avenida Manuel Deodato. Prefeitura, com as clausulas acima p mesmo sentido, para chauffeni· :-ima-
1:i. Diretoria. sr. Joio Gomes de Brito, correspon- Deferido. outras que o prefeito julgar conveni- dor· - Igual despacho. 

N." ltGl - Idem, idem, remetendo, dente ao !réte do caminhão de sua entes. De F. Mendonça & Cia . Ltda., rC'-
µara ns devidas Informações, uma pe- propriedade ao serviço da Missão de Multa: Art. 8. 0 - Revogam-se as disposi- querendo transferencia de proprie~u- ,)tJ"" 
uçiio do sr. José de Nêt.o, residente Pesquizas Folcloricas de S . Paulo ções em contrario. de do o.uto Ford, placa 12 Pl>., reg1s-
ern Sousa, pedindo o pagamento da N.º 1159 - Idem, idem, transcreven- A Prefeitura multou o sr. José Can- trado em nome do sr. Alfredo Perei-
unportuncla de 689$800 elo o oficio n. 114, da Procumdoria da dido em 10$000 Prefeitura Municipal de São João ra da Silva para o nome do dr VI-

N,0 1160 - Ao diretor da Escola de Fazenda, para os devidos fms I d C • í 12 d i d 938 cente Nogueira a quem venderam o 
AITTouomm. do ~ordéste 1Areia), res- N.0 1157 - Ao Prefeito do munk1p10 PREFEITURA MUNICIPAf. nE 

O 
anr' em e ma O e 1 · referido veículÓ. - Como requerem 

;~~~~~l~d~ iet~!~~o d~ ·s/2~~~:ri~~~= ~:n~e~f~é la° ~~~~ta~ºdi1~1t~~d~siisõtõ, SOUSA to~dua rdo de Canralho Costa, prefei- re~~ d~es:~~ri~~;~e;e~io ca\~~~-~ 

~ic~~~-da Silveira, secretáno daquela t~!1~sf01~
1
~~~eã:, ~~~1s1i~~e~!e~~~e~; DECRRTO N ºJ~, 1~~ 30 DE ABRIL José de Oliveira Pe~sõa, secretário. fr~~! ~~~c~r!~· }º ~~~~r~1i~~iir:ocia1, 

N,ú t 151 - Idem, idem, tn!orman- Inspetoria Agricola • de Sousa. para o nome do st· _ Abdon Cavnk:ln-
,;? qne indeferiu a petição do sr. Da- N." 1158 - Ao Procurador da Fa- Abre á Tesoural'ia da Prefeitm·a COl\-tANDO DA POLICIA MILITAk ti de Albuquerque. - Igual despnrho 
iuel BPrnrd, funcionário daquela Es- zenda, pedindo providencias sôbre a o credito de 10: 000SOOO, J>ara UO ESTADO DA PARAIBA OO VI - Reunião do Const"lho 
l'Ol11, na qual solicllava uma gratifi- remessa da cópia do contráto para custear o serviço de divisão do NORTE r ... eunlu-se, hoje, ás 9 horas, nn Pa-
' 3C,:ao. fornecimento do material ráâio-acus- municipio. gadoria desta Corporação, com n pr,•-

N.0 ll50 - Ao sr. Interventor Fe- \.ico do Instituto de Educação. Eladio Pedrosa de Mélo. prefeito Quartel em Joao Pessõa, 23 de mnlo sença de todos os seus mrmbro!'i, <1 
fleral, encaminhando o processado re~ N.º 1162 - Ao Prefeito de Caba,cei- municipal de Sousa, usando das atri - de 1938 · Consêlho Economico, para tomn.dn lli' 

!~~~nb\o~t ~rgf~~~:ºJ~;et~~.\;º~ct/~~: ~-:~·c!º
1
~c;t~?o';~0g~r:r~~~1~ 11: J~n~~!.: ~e~â~esen{u;tst~e 

O 
c~~:

1
~;:o-~ei i~~~ci~~~ai Service para o dia 24 fterça-feira, ~~~t:si~ç~êsé ~e s::~!~t~lllmo, rnjn 

llrn~ da Produçao, e pedJrlo auto- nec1mento de sementes de al&odào f~i- nfl 311, de 2 de marc:o de 1938 e o Dia á PoJidn., 2.º tenente João Ga- Receita deste mês 3;813S100 
11:çu.o para o seu prossegu menta. to pela Diretoria de FomenLo rla Pro- decreto estadual n. 1 OlO, de 30 Ji.:- delha. Saldo do més de março 7'.898S500 

·: 1~54 - . Ao d
1
il·etor do Departa- duçáo. março do predito ano, Ronda á Guarnição, sub-tenente 

:~~:

1 

invi~1~~.
1
s~n~~ ªc:~re~i~i~[rf~l~t= cloN~0

1~f:ir~ i::m~>r[J!~~ 1~! fn~:~~ Fernandes. 
torrnac;ot'S a respeito, a fa.tóta e dn- tancia. de álOl,()00, d0 fornechnento clr DECRETA gt>~~Âu~}~n!º oficial ele din l ,, ~nr-

~~~c~.nfef~::111~ª a1:fg;~:~i'in.ªe~':.O· ·de 1 ~:J~lentes u~ UliOdão Aquela Prefeltu- AJ<t 1. 0 
- E' aberto á Tesouraria l)lu á Est[lçao rte Rádio, 1 _ o sar-

d1> Prefeltun o credllo de llLOOO~O. gento Manuel Bern1>rcto. 

Sõmn 
Despêsn. deste mt'-" 

Saldo para o mt'r, dt• 111aio 

1 t ·711$600 
2· 198).fiUO 

n :513 uuu 

VII - Ainda tnh'egJ. de fUfH -



1 O - Terça fel,a, 24 de maio de 1838 

E D 1 T 1 IIRITINNAI IIUIII 
86 clf&appare.,.m oom o uao do IIJllGo 
produeto liquido q11< attrahe e """'º 

EDITAL - o dr Paulo de Morais Ih r Ana I b 1 do Sacramento. 01111. llllll& u lormlgUlnbaa c-ru 1 &oda 
~zerrll. juiz. de direito da coma1ca de BRtt ta re td hte no munJdp!o de tapecle de baratu 
São João do Caril f cm comLsão nos JarUlm do Serllló tnnclo c-uv re Ba- u11AKAIO&MIOA n • 
termos de Brejo de., Cruz e Catole do tlst e su mlh r. F1ancisca Maria do ancontra..ae nu bõaa PharmaalU • 
Rocha, Estado da Paraíba cm virtude Suçr mento e '-' po se for ca ada. Drocarlu 

d;.:, es~ber aos que o presente edital ~~;~el~~fu~g !~~~~n~i '"t~ebªse ~;~, ::;. -~~:.!!~Pt~=-;'• 
de citacão virl'lll ou clêle noticia UvP- o presente ec!ltal com o prazo de 60 

1 
____________ _ 

rem que prlo clr. promotor publko c:l:'ts. cm virtude do qual chamo "' cito la~ Texteis nê te E:;taclo. e de acôr-

~~~~o~~r:~~f;~ cle~
1
~~~~:~~os \?·~z.h~~~1'~~ ~:m':e~UQ~!;:r~ ~~~~~ Pg~,~ e':1or~·:r~º~: cio rom n aut.orlzat;~o do sr. Ministro 

"V<'lho C'11'1lt'Í!O ... AmC'rko S\r. sstm::t. C r•orlo. vll"C'JTI fJl'.lr sobrr ns df'rla- ~a ~g,rt;~~:~r: l~o~~t~~t!"m~)~O td~g:~~ 
Enens Suussm 1a e \ itonio Fí'lipc V z. raçõi?s ff'itas pf'le ln\'í'nlflrlante Imt- Hnclo. Iaco publico porn c·onhcclmen
conhecido por "Antonio Voz Carnel- elo Batista Sobrinho, e para todos os to do:, intcte'i..,ados. qut• no próximo 
ro", como incursos na sat1ç:10 cio art. ~, os do ref"riao t~1\'ei1t:1no até nar- dia 28 cio l'OIT< ntr mê.:i, á!'i 10 horns. 
2n4, 11 l.º. l'Omblnrllo, quanto ao pri- filha final. sob pr!na cil' revrha. E 1,..1ra I i tt 1 
melro. com o nrt. 18. 2 .. qu:1nto ao que rhegue no conhe,cimento ele todos, ~o ri~p~ ~~e tt~~ulf~ i;r,~~1~~d~\i ;a~~ 1 

s1?gundo e ::rn tnceirn rom o art 16 man,'!'I P ar o prC'·<>,ltc eci1tal (?lle cham dero itados serão \'tnrlidos em 

TIIBUNAL DE A 
Autos com vista ás parte~, correndo prazo nesta 

Secretaría: 

Apelação Civel n. 0 55, da comarca de Campina 
Gra11de . Apelantes José Maria Barbosa Leite e mu. 
lher . Apelados Joaquim Antonio da Silva e mulher. 

Com vista ao advogado cios apelados, bel. Ascen. 
clino Moura. pelo prazo legal, em 21-5-1938. 

4D. e qua1:to ao quart > com o rt 13 t r af!xntio na port., <'os a11<lit..orio" e letl.\o publico e 01110 h•rro ,·e lho. cinco 
f 3.º. tudo da Consolim~rao d s Ld'' ~•h'1cncio 110 o ·~ .. o oflc 1al cio E:,tEJCo. 1 ~ 1 trntore "!"ord'-on•• 1:..--------------------------
Penais. E como o~ trê prlmC'1ros de- , A t:NIAO O. do c· p:1 · ac!o nc~t.1. cic1a- Q,; r'"'fl>ricle'i tMtórC's srr 10 entre-

~~c~:~~s1.~~b:;;;~a: c·it~.~ã e.0n~~.~
1·~~j dr :~~}11~toct~1:n

1
~ ~~ ~~~~1 J~ :i~ ~~= gur·" 110 1or t C'tn c:u ~e nd1am depo-

por e acharem cm lo•ms ,~ncrc<!o, cc ntos e Ir.ma e oito. Eu. Jwno ~'.:~:\f;, ;~~r ~~f/n;.',"'~1 't::·~::~,t~: QUADRO GERAL DOS CREDORES HABILITADOS NA 
conforme purtou µur fe o oficial de :-vbchado· da obrt"'I; e!;crivflo. daU- ç6"" r•· l'''Vt•ndo-i,;e, csLli ReparLlçf.o fALENCIA DE CAVALCANTI I IRMIO DE 
JUsl1ca in.cumb.ido da di!Jge.!1cia. m.,n-. , logra!e, • · ub. uc,L •as' Jovlno Ma-. 00 d;r, ,to ,.e um ,, undo lelláo. ca,o 
cll'l pa~:-r o prí'::-cate ed1tal, com o c,u.1.do cta Noor, :a Ruber!S Sal:..ianh:1 o, l.rnct·~ Go primeiro nao lhe .:,Rtl:i- CAMPINA GRANDE 
pra1:o de 20 dun rom o teór do qu;\l E"ta con(Q1m.-. ao ortg1nal. ~1ou fc far·nm 
cito e hc1 por c1tudo aos rt'fer,dos da 1 

:\ st'pra - O t crivão. Jo\'lno :lia- inspeorl., do scrvko de> Pl~ntas, Credore~ quirogratários: 
denunci.1dos Francl!co Cnrnclro Vaz, cha.t.!u da :"iobrr,:a Te 1e11 , João P('.'>,ôa. 19 d!' maio ele 
vulgo "'Vl•lho Carneiro". Amerko Su- 1930. Gr~ndes Moinhos do Bra~ll 
ti.!;sUIH\ e En'!O.S Sur. :una. para com- HEGISTHO ('I\ IL - 1:n1T.\L - 1 Companhia Sousa Cruz 

~~r~~i~r~~(' ª_1~~~;1~0JUl~~o;~~~ia\'l~;(\~utr~ ::(~~(1~~:;·rc·ci~l;.~~n ~~.~~1:-::.L~tti~·.,g:·~-~ d,:'~~r /t~, l~·ruz ~úbrt•ga, anrnnuensc ~~:~~ºant~:11;:oct~l~O;ô;~ar 
ás nove <91 hora.· em a sJla das au- cr.snme-nto c-i,·il cio.<> contraentes se- s A. Ind. Reun. F Motarazzo 
liit>nc·1as, no ccJificio da PrefPitur,, 1 guintes. t:l>IT \1, d,• 1 ·' pr t':t <lt• n·mla r ar- e. Meneses & Filhos 
Municipal desta cidade de Brejo do Gil!Jc,·t_o clr Sci:r.~,:-:, ~tui~1. e d. ~:J.C'Íl"a rcmat .;:.lo _ t.º <".artório -- O ?r AbR.th & Cia 
Cruz, a fim de snrm i11td.ogac os a·-- dP OhH·i··~ 1 im:1 C!llC sao · cltur<:>s P Si l"fl nclo ,tr QUve1;a. JUU dC' Dircllo Industr!a e Comercio Mirando Sousa 
sisttrtm n inquiric:io da~ te,.;tc!l1Unha-.. m"J•)lC' ; f'le riíllur.il . deSta capitr I cta 2 ~ Vuta da comarca da capital, por José Jarclhn 
<' acompn.nh:u,.m !'\ to lo~ os demais funcf<?t ,..r,o J_,nblíco e filho do falec1rlo ur uoe d. 1 1 ( te. Rendas Priori & Tr 
terrnos da formação da c:t1lpa atf' f1-1Ag11p1r:o Peicha Mala. t~ de d. i::-ran- F 7, alJt"'r a t0t10 quitntos o pre~en- B.1nco da PrO\:tn~ia do Rio G. Sul 
nel, sob pena ctP 1·cv('l 1a E pa•·,1 que e1 1 a l'.n1r"t 11.!' de Scixa.~ Ma1:-: " te e!11tnl de 1 prr-.cn ('Om o prazo de soe. Coop. Vtti-v1111cola S. Pedro 
chC'gue ao conhecimrnto de to<io no- rlA ·. dC' proi, :<.ao dorr:estici:1 · naturnl ~n 20 cha. nrcm l a qurm intcre!:isar eia Aml111;.ls e P. Qu1mlcos do Brasil 
tad~mrnte <".O dos s 11.1d1dos denuncha- .e ,piL'i.l 00 Pt~á e fill.1•1 do fnlcotlo po :1. que no dia 11 de Junho pr(;- Tito Sil\'O. & Cia 
cios, ordenei '.l exr>edi<'âo deste cr:1~a1 1 1:a ,oel de• Ohvcir Lmi.1. e Oe d. Ur- ;. lmo , 1n.Cou1 o âs 14 horas em frente Mart1 Pacl,eco & Cia 

g~~~ :~~1( !t{;l~'i.a~~t; J~;;,a p~~llC~~t~,~~ 1 ~~;/

1
!!1.t:ei;~

1l:•l~e f'~~l\'rd~~t~;~~~~:.e~i.~ ~~ criflc~o u~ngP. â fi~;J~~: ~t1~~~f~~~~ ~ttri~~r~~e~.e~~l~c;;~~O Progresso 
jornal oficial/\ UNI AO. dc1x;. nôo de o ! donucili.ados e re. idcntes ne:.,ta capi - n ° 42. o po1t~lro elos auJitorios ou J. Honorato & Cia 
H'r na imprfn~:1 local. por não h:wer tal . . . QllMn a ,11 ve e-. fizc:r. leH1rá a pu- Fer"<'ll'B Brag~ & Cia 
Dado r, pass;nlo nest:1 cidn<lc cte Bre- P~trarca C,nsi e <, I:umce dC' Mau- LI cq p11·g,ao dr venda n arrernatn('f\O. Frnncis<·o Simões Flóricla 

~~ ~?oi~1~:.· 1;~:. ~~;c;i~~d~t~~~;1~l~::~~ ~.~ ~·l~·~~~d~:,,~~
1
;1 ~

1
~1?:1:L~~1~'.' ·~1~,a~~= ~c{

1

1~~~n ft., 1; /~~,~;t:~i;1º~);l~~i5~:er~~~! f6.~tt~\1 J~gl~a 
ra Gadélha. escrivão a,1-hoc, o escrf'- :nr 1_c1ant 0 _e fllh'., _do faleuao Jose An: e. !::à ele taipa e coberta de têlha.s. com Daniel ~O<Jrig11es & CJa 

.,vi. (llS.J Paulo rte J\!orab Bf',:cnil torno Mano Grt".1 ou somente _Jose <t11. s J:lt1d.1s dC' freote. para o norte. R. ele Lima Santo:, 

Recife 
Idem 
Nesta 
Recife> 
J. Pessóa 
Idem 
Idem 
Recife 
J Pessóa 
Recife 
Rio Grande do Sul 
Idem 
Recite 
J. P essóa 
Rio de Janeiro 
Sta. catarina 
Baia 
J. Pessôa 
Rio de Janeiro 
Idem 
S. Paulo 
Nc.,ta 
Recife 
J Pessóa 

F.stá conforme no original dou fê (;.l'hl (' de d. Elvi_rn clt• E;:li Gnsi. P rm eh: o rencle1ro á Mitra Arquidioce
Datn st1prn. -.- Eu, '.'.'i<'od1:mo~ Pereir'.' r:la. JJ.rolC'. !-Or:1 chplonrnda e filha ele sa1rn :,iluacta á an:nida Mira-Mar. 
Gadi'tha, escrivão ad-hoc. o subSC'rc,1 .Jmrn..1l Loi>f'S dr AlbUCiUl'~·quc Ma- ~l'b n ;QJ , .. ..,ta <·i<lfldf', avaliada por 

Campina Grande, 17 de maio de 1938 

42:24iSOOO 
4411300 
975$000 

14;480$000 
3:000$000 
2;344SOOO 
3:97UOOO 
3:114$100 
1 :158fJOO 

605$000 
817$000 

1 ;323IOOO 
402$700 

1 ;283'00() r~= 
350$000 
482$000 
6301()ÓO 
695$000 

1 ;886$400 
2:000IOOO 

17;148$400 
36;340$000 

1 ·haclo e, ela falecida d. Clot1ldl:' .E11~1 3:5í'C'000 na. ;:ic.:ão exP<'Ulivo movida 
F. l)JTAL DE CO. '\'OL\('.\O DO de M_oura H:1rha~lo to~o.c. domic1hados Por l\1arl~ ti; Ne\lc~ Bramer Monteiro . 

Julio Rique, juiz de Direito Edésio Al\'es, sindico 

• ll1R1 - O dr S!:,pnando <lP Oliveira. e rc-~1clcntrs t:i:;tl c;1pttnl á.s rua.? da.s ll'D11tra Am~l1.a G. PC"ssõa de Oliveira .. 

Juiz; dr rlire1to c1:i 2' vara d::i c01r.nrca Ti;~c~;\
1
~~;;;.º~-uiP;Jd~P /~~:~· l!~JeJi- 1,~;,, Pt~Krn\o,q, ",ºn.a~~e;l~ep!~sa~o~,cpc;me:e!~i~ 1 

eia capital do E~t:ido da PurJíba. cm f 1 1 '- ,. ~ 
\·lrtudl' da lri. etc mC"n~o. opc n1ia-ü nn o1ma r n Cl. lrclital ljUC n\ ifix,,do no Iug,,r cio 

F.ico ~nhn. que trnrlo sido designa~ Jo 'º P:c (), 2:1 rl<' m 1_1° dC' ,} 938 .-:-- co Lume t pubhc do n~ impr':nsa ofi-
do o dia 14 ele junho p '.rn:;:ouro. pe- O cscnv~10 ctv I ';1 ~ro. ~('l,a .. t1:10 lias- cwl. naclo e• >a .wo iw'.)t3. cidade de 
las 8 horas. p31\1 funr1on 1r em sua ~e- Lo.... 1 ,J:.:-:10 Pc. a .aos l!J de mrno de 193ét 
i;unda fie-.:..,ão ordinarla do corrí'nte . . . .. - - . . . . . _: 11' 11 Prdro l hssf'o.; de ( arrn lho. C!i:cn- l 
ono o juf'l dr.ta c~mtal .. ]11'0C'ccli. de .\•l:n!ll~'!'·'\':.tn dn n~numm_~·1 t lll,HI 1\U~ mt1·1mu tA. 1 Siunando de Oli-. 

. . 1 t · d 16 · _ na l ara th ' - F.PI r,\f. :\_ 3- \ - , n1:·a. C ,ta c·onforn1c com o original 
n~o1.ct. 0 com •1 

,. e1. no ~.º1 
C'IO. e s ri, .\foramt"nlo dr l.nn·no"' al:l?:1.do, ,. Iº escriv·o. p<w1 1 o t:lis~es dl' Cana.lho. 

d.Hinos; Jurado, que lOlll os trC. Ju fh·rt. ('idoti dr marinha -- De 0.,.,km do ~ 
con..;idcrad.,o~ sorteados n.~ fo!ma ~o I r Df'lcga,:o F: .c: .. il do Tf'.:.\lll!O Na- -·----- _ 

1 

nrt.39 ..... tlodr~-le1 n. 16,.dr . .>- cl(lna1n•,tr·F:,t.1do.fa~·upúb1.rori1u: SECÇAO LIVRE 
l-938. 11;nma1§.o n hsta dos 2_1 que trm O . r. Henr1q\l(' ,Ju .ta n·qucrcu o afo .. 
de re_rv1r na nlud1d.~ S{'~c::io. tendo nnnrnto dos t"n f'nos nln~.ados " acrr:,,-

~~~/~~t~au~~~sºi/i1~~:.~~e; .-:-rir~?~~-,~~~\~; d1~.:l~ª~~:;~~\~lt.o~~ /;~~feC'1~1 
~I~- · 

[~p:Se~~~~-~1So:r~ .F1!1~~~._~; g"r~~~~ ~~:fí'º t'u "Orc:it \Vestcrn", ne~ta ci- ESPERIDIAQ BRANDAQ 
lho: 5 - A~1ton10 Munb1•ca. 6 --- Os dc"o.lhes tfrnko~ c- <1,·mah <"'>-
Mano<'! 7'-'or<·aa dP Mt-nnes; 7 -- D_r e-lar cimcn,os ronst:11n eh, ('(:itai 11 

Ma.noel MPflrlri.'<; Coutinho: 8. -- Llll?- :J p1ihl1t':1do 110 J<)l'nal nh·ml A 
PflJVfl; !l -:-· L11iz win Sohs.tcn. 10. -- UNJA(), (ksl'l (',l}lll.11. t"t1l :,na ({IÍ(':l(J 
Miguel R1.:1s 11 Dr l\~nno ~u!-mt'lo clt· 17 df' m:uo eh" J~Jd 
12 ~ Dr Alfrt~do Montf'lro. l.i ~ Do- Admltiislra(·.m dcJ Dominiv da limão 
mlcrnno Nun'. r:oarr": 14 - Antorno em 17 ele m:."llo ele 1!)38 ' 
Pr sõa d1• F1gu·1ret10: 1~ -- Antonio 
Chmaco Xunenr.s; lG - Dr. Claucho Sahino dt.· ('ampo'i, rscnrão í'ncane-
Por~o; 17 -- Eduardo de. Azc,.edo gado da Admmi uc:.cão. clas::ie G 
Cunha: 18 - - Dr Italo Jofllt. Os trps J _ 

j1:1rncl(ls 1á ~·on·~ldcrridos ,:;ortcado~ na Al>'.\11-SISTR \C.iO no DO:'\n ~,o 

ex-col'iaclor ela "Alfaiata. 
ria Universal" a\'isa a seus 
amigos e freguezes que 
acaba de se instalar á Rua 
Maciel Pinheiro n.0 74 • 1.0 

andar (altos da Loteria 
Federal). 

fonn~ da.ln_ par não terrm CC?mpare- ,n.\ t'NIAO N.\ PAltAIBA - F.DITAL 
cido a prunC'll'O sf'!'.520 or:tinann destf' S.º ~ _ A _ .\foramento dr terrenos 
ano pa.rn. a q11&I fõmm sortc:vloc;, !õ::áO dr marinha e prnprio nacional - De 
os sceumtes .- 1 Dr Luiz GonZA"'a ot·clr-m do sr_ l)(>Jr,~9.do Fi<;cal do Te-
de Olheira Lnna. ~ - D.,· .Pedro Ben-1,ouro Nacwnnl nr,te Estado foço pú- CASA E SlflO A' VENDA 
to Collkr: - 3 -~ Dr 0~1vio Mo1 ÓJ:J bliC"O que o :;r. Alfri•do Jos,~ de Ataídc 

A to Jus o.• q 11:1Js convido para com- , requereu o Aforamento dC'ls ten-etio~ 
parPcí'rr1.n á ~!'.,:,~o cio Jun ta!1to no dl· marinha e proprio nndonal bencfi-

DEMÉTRIO DE TOLÊDO 
ADVOGADO 

(CRIME, CíVEL E COMÉRCIO) 

Hcs.: R. Dr. Peregrino, 

João Pessôa 

CREME DE MILHO 
SUCEDANEO DAS MAIZENAS 

,nsn.\ SF:SIIOII.\: --- JA' EXPERIMENTOU NOS VOSSOS CREMES. 
CANJIQUINHAS. BOLOS. MINGAUS E DEMAIS IGUARIAS, O DE
LICIOSO CIIE)IE UE ,nLIIO '! POIS EXPERIMENTE ! 

E' um produto do - MOINHO DA LUZ - e basta ! ! 

QUILO '1 $600 Embalagem ongmul e Qnlca ! ½ QUilf $800 
VENDE-SE NA FABRIC.\ I)IPERIAL --- MACIEL PINHEIRO, 270 -

FONE • 1427 E NAS BOAS MERCEARIAS dla rrfrnc1o é hora indlcada. como nos I ci.vlos e om as c:a!Sas n.ºt 30 r 32, da VrndE·m·. f' a ca., a n ., 82I. ll. :iveni-

1~~~ªJ~ ~. l~~:!1~e:•S;·i· .r:~~"!s º;el;~~b~; ~i;~:,1S: .~~~~la~i~l~(l~r;to··.p~~~tr11~ng~ ~~t:!~;/j~~~t~~ 1~
0
c:1~

1 ~~~!ª!1~1
ijoC~'lv- Agente Geral: - R. DE LIII SINTOS 

lcl. Cabedf.'lo. 1,1u:1kiulo de Jo:o Pcssôa. rõe~ pa,·a nrn1,dr familia. em t<-rreno 
O Jun f1,mc.1on~1a 1~0 pavimento Os dC'talhc.';i tcrnico·; e tlcma!s Pscla - p1·ópno. medindo 30 '.'< :JO metros. e liARAO DA PASSAGEM, 9 

tr:nTo cl~ ed1fit10 C1a Foc1cda..ie dP Me- , rC'f fmt iltos. º. onstam <lo edil·.,! no 2. p'J- brm as. 1m um otlmo sllio dbt.ando 6 1 !...------------------------~ 
d1clna. a rua d ~ Trincheiras n.0 42. hlicndo 110 wrnal ofktt\l ·• .\ U~Il\O'' quilometro d:i c,r1p1tal com bõa vâr-

E pnra quP chegue ao conhe~lmcmto rlcsta cap1tul. cm ~ua ediçao cie 5 de ea P r<Á plunt rão de bananas. ou 
dr todos passei o p~esente eclltal ~uc j Maio dt< 1938 in talaçao de e tábulo. 
,;eiá publicado e af1xado le alme1 ~f Administração do Domin~o (!a Uruão. Tr.,tar 'côm Jo é de Carrnlho. á m· 
DndC? e p:i ado ne. a _cidac!e de Jo"lo lem 5 de Maio de 1938. , H10 f tande tio ~ui eca ou na Pie-
Pessoa aos 23 de maio de 193~. Eu. Sahino di· ('.tmpo, escr1v:o ct11.3.rre- fNtllla do. Caµitnl. 

;:~~!:tv~se:c~c~ª~~3
1 ;~~\ª~a?.!~ gado da admlntstr::ão - Cla ~t: G 

1 

============"" 
r~, Subscrern • ª. ,ino - O escrivão PREFEl'lUR~ DA CAPITAL - Edi- EMPREZA NACIONAL l';E 
(arlos .:'lie\ts da frama. tal n.º 'j - F1wo publico para conhe- l!' 

EDHAI, Jff (;!TAÇA.O UE IIER
UEIROS AIJ,;ESTE . - o dr. Rubens 
~rldanha. ituz mu11lc1pal do termo de 
Senta Luzln do Sabugí. em v1rtade da 
ki. de 

Faz -:aher a. todos quantos o pre n
te edital de citação de hr.rdelros au
sente& vlri.:m 011 dele n0Uc1a ti\lerem e 
tnte-ressar possa, que tendo siclo i 1-
ciado neste Juizo o in,·entario dos 
bep:\ dc~xados por falecimento de \ 'i
tor Batista de Olh eh a, e aC'hando-se 
ausente Antoruo Bati ta de Ollvelra 
e IS 1a mulher r identes no lo ar 
Mo.itá, do &t do do Rio Grande do 
Noi: te, Francisco Simões e sua mu-

B'ntrega-st" á 1 • S T 2 guia de re
gistro de veicules remetidas pe·a fé 
aa de Rendas de Antenor N varro 

VIII - DatJno de funcionario - Os 
fifi ub .. ln petor F. Ferreira d Oll
velrn e chefe do tré.fego Manuel Pe 
telra. esteJam prontos a flm de se
guir amanhã para o Interior o Ests • 
do a serviço desta Repartição. p • 
aando a responder pelo expediente da 
eub-tnapetorla, o sr. Severino de Ara
újo Quelroga enc. da 1 • s T 

<Aa.) Teunle Joio de 11- 1 
.... lnapetor pra! 

~l:~inJ?a"J~ 1
~~;

0
:n~;t~di,~:,Qtt:

1i,~r~l: ECONOMIA LTDA. 
~ui a recehna á boen do cofre a 2.ª 
:'.cstaci.o do impo to prN!lnl. cujo im
porte' total seja superior a quantia de 
100SOOO 

Pnssa<lo n pm,.o Rcima. srrt\ a rc·f P-

<CA,;A BANCARIA ENEL) 

E~IPRESTl>IO POPUl,AR DA 
• CIDADE DO ltECIFE 

~~~a presl::ição acrescicJa da multo. de Resultado do sorteio realiz;ado no 

Prefeitura da Capital cm 5 de l\üuc Teatro Sta. Izabel. e.lo Recife, no 
()r 1S38 c!rn :!l e e maio de 1938· 

José dt" ('arvalho, dh'ctor de e,..i-,r.c!i 
ente e fazenda. 

F.D1T.\L - Faço públl~n. p ra co
nhe 1mcnt.o dos tntcrc oclo e tar a
be1 to o concurso na Faculdade de Me
chcina da Baía para a cadeira tjc 
Clinl a PropedeuUca-l'vled1ea cujo 
J>r ro de Inscrição termina a deze5"els 1 

de ,;et mbro vindouro. A realização 
o con urso obedecerá á Legislação 

Fed r I vigente devendo o interessa- 1 

d paro. m iorcs mlnuclas. dirigir-
' s reta ·la do. Faculdade. F.m 

vinte de ab11l de 1938. ían.) !\farto 
Brito Olr or Oer 1 do Departamen-
to Nacional de Educação. 1 

Ministério da \srkultura. - IMpeto
na o e,;vlço d Planta. Te leis no 
Ealado da l'araiba - EDl1'AL .• 4 

prem o 7 :000$000 - apo-
1.ce n. 142.808· 2.0 premio -
2.000SOOO - apolice 11 143 939; 
3 premio - 1 ·000$000 - apoiice 
n 111.741: 4u pre1mo - 500$000 
-- apoiice n. 141.010; 5° premio 
500$000 - npolice n 141. 959. 

Chnma-se a atenção c'"s srs. 
pre t.amtstas que, terft.o d1rett,o a05 
pnmlo , aqueles que estiverem 
com as suas cadernetas perfeita• 
mente rci;:ulartzadas devendo, pois, 
procurarem o enderêço abatxo para 
efetuar os respecUvoa pagamento& 
em atrazo. 

F. BEIS 

Contera C'llll o ortstnal· r. Fernl, - Lellio de material De ordem do 1 
Agente 11eral neste Estado 

Raa Bario da Paanrem - U 
" ... llllt-illlRllD'· r Encarrepciq cl(I d Ptao-

SANATORIO CLIFFORD 
Avenida Pedro li - 1.550 

DIRE~O DO DR. LUCIANO RIBEIRO DE MORAIS 
SERVIÇO MANTIDO P~LO GOVF.RNO DO ESTADO PARA O TRA
TAMENTO MODERNO DAS DOENCAS NER OSAS E MBNT418. 

Durante o tratamento os doentes poderão ser acom. 
panhados por seu medico assiaten~. 

CIRURGIA GERAL 
DOENÇAS DAS SE 
11. LAUIO WII 

CRsn D.A CLINHlA G'l'NBCOI.OGIC4 U 
OIUl'B D4 CUNIC.\ cravaoJOA DO 

ftOÇIO •• urr.ANOJA. ClaOIIGIA. 
"8.\NT.\ 18"BU." 

TIIAT.AlqllTO IDDIOO CfflURGIOO 1) 
RO, OVAIUOII. 'l'ROMPAS S DA8 VU.8 
Dlathermla - Electroeoa 



A VNUO - Tc:ça-fcir a., 21 de maio de 19~8 r 'T ~ 

NOTJ (JAS DO EXTERJ Q R----- socuiD;\DE-COOPERATI\ .\ DE 1rnsPONSABILIDADE -ILii\HT ~\D,~--

INGLATERRA pogancta dr outros paü,es. O pre~iden-

LO~DRES, 23 1A UNIAO, - A 1:,~0JJ/isct~~~7: ~Jc,;~J;Z!l1"71\~}0de~!; 
situaçao da Abis~ima fo1 vent1ladn, /relações internacionais e não cvltA.riu 

::;:m~~~te,C~n\1i~: ~~t~1~;.~;~~· 1~~n~\ )~~~d~e ~~t~~!\~ic~is;ita~~0;·t~~~~~ ~; 
m~ção do trabal~1ist~ He1:_1cterson. De ,Amcrica do Norte pretPndP-\1 oprimir 
acordo co1~1 uma mformaçao do Négus, Iª America cl_o Sul co1r.i informações in
que tambem circulou em Gt•ncbrA., o teresc;;adns, Já fornecidas. aliás, :ws 
parlamentar sustentou que o., italianos jornais sul-nmericrmos pelas grande:,; 
ainda nõ..? conquistaram intetnnncnlt-' i.gTncins noticiosas 
n, Abtssimn.. O secretario de Estado, 1 

~;~ ~~t~t~r":~:if~~!f~~.i~~.°i,:~\':,;Jo v:;~ PALESTINA 
uma. parte mtercssadn. SC'~uncto 111-
:I'ormações inglésas, os ab1ss1nlos ainda ,JERUSALE'~. 23 (A UN!AOl 
ofereceriam reslstencia cm um:i ou Nestas últimas \"Ínte e quatro horas, 
<luas regiões reduzidas, mas prática- houve mais quatro vitimas cta '.-{rnvh;
Jnente a Abi35i11ia estava completR- l-iimn.. tensão politicrt. que domina o 
mente controlRda pela Italia. Tal con- pai~. No café Acre, foi morto 11. tiros 
trôle ern tão comµ1eto que cm todas um arabe conhecido, na tnrdP de on-

~~:artes existem gu:uniçõcs italia- l!fi\~do';r~0 o~~~~1 ~1'~~~~0~ôt~~~~n~~so!~ 
-- 1 a<"haY.im rm S('Us domicílios ptrrtic-u-

LONDRES. 23 1A UNIAOl _ Au- I~re~ Até ai.rorn a,· investig~ções po-
1nentam as dificuldades nas negocia- l!ci::us nada esclareceram. 
ções diplomatica~ franco-italianas. Os 
jornais londrinos que acompanh::tm de 
)J<'rto es.,;as ímportantes negociações jti. 

ALEMANHA 
demonstram um certo pe.ssimi..,mo sô- BERLIM, 23 lA UNIAOi A · 

~~ge 01~i:u1:~~c~~1:~;
1d~ ~~e;;~1

~aac~~; p1·ensa. alem_a protesta en~1~ic.am~~= 

~som~~1~1~:c~~~:ª
1~~·if~~1ti;de;bi;~~: 1 !-~gff~1là~s ºsJ~~~~~·

1
se~

0 
J~~:~~~!~1ct

1!º d~~ 
mente declaram que a si Luação frn.nco- '.1l(•n,:'.c~ e pede que o _gove~rno do Re1.cl1 
jtnlbna colocou-se num impasse di- i_nten !.•:1hn na qucsla_o. l:!:SsP pr~t.e.sto 
plomatico práticamente insolm·eJ. A e. p.irL1culnrn1l'nte veemente no ·· Voel
F1-ança sómente nomeará O novo cm- k1s_c.:her Beobachter", q_ue. cita O<: wr
brüxador depois da concluiãO das ne- n~us .~checos "Narony L1stl" e o :·Pra'·" 
gociações e a Italia exi(>"e a nomeacão J.1do . reclamando a intervença.o da 

CAIXA RURAL DE CATOLÉ DO ROCHA 
HalanrHc de 30 ele abril de rn:38 

CONTAS 

Calxn , ... 
Ac;;-ôe~, e Central 
Caixa e S Conta 
C•mtn e S Juros 
Conta e c1Jurns 
Comissón ou Multas 
C'orr('spo11denles 
Cobrança de Conta Alheia . 
Comissõ~~ " Por tf's 
Conta e G:irnnlia 
Despêsa.'5 Grrais 
Donativos e ContnblUÇ'lO 
F:mpretitimos p Lf'I ras 
Efeitos cm Csuçf10 . 

FUEdo ele Rrs1.·1T,1 
J<,uucio11á1ios e R c R 
J•1ros .... 
Movcls &; Ut rnslho~ 
Praw Fixo . , . 
Pr •\'tdencia Serial . 
Obrr~s dr Ação Social . 
V alorrs C'm Garantia .. 

DEBITO 

213:G18S700 
$ 

1oo~nco 
10.000%00 

873s800 
s 

6:G78Sl00 
20 124SIOO 

s 
1 172Sll00 
1 :256,500 

s 
193 :a:;or..;ooo 

71 700!-'.000 
s 
5 

31S600 
s 

3 161$700 
s 
s 
s 

522"702%00 

VIHTO X. l\Iaia. f"illlo - PresidenLe 

SALDOS 
CREDITO 

DEVEDORES C.:lEDORES 

190 : 262.5000 23.386~700 s 
100,000 s 100~000 

$ lOOSOOO s 
20 :G05SOOO s 1 O : 605(,000 
67 :838S800 s 66 :965$000 

50SOOO s 50.sOOO 
21 :600$300 s 14 .922S200 

6 :8475200 13 270SDOO s 
l 12S500 s 112SSOO 

50 113~000 s 4a 001$000 
s 1 ;2,jG~;iOO s 

RlOSOOO s 810\000 
2a:550SOOO 164 100SOOO s ., 71 ·700 ,000 s 
16 D32S410 s 16 :932S410 

80SOOO s ªº"ººº 16 :<1!'ilS700 s 16 :420$100 
500 000 ~ 500\'0(IO 

23 :656,100 s 20 ·188s400 
118,:900 s 178S,90() 

5 :254SS90 s 5 :254"590 
11 ·700•000 s 71 :700:,000 

522 :702SSOO 213: 820$100 ' 273 :820Sl00 

CONFERE - ti 
do novo representante d"iplomatico àn- força a_rmada contra os alemaes, .-.:. 

~Qu~? i~~g~sty·i.~ ~o~v~~~~;~e~~11~tr~.o~ ~~!~l~:.,ct1jo~~!1 S(d~ la!~r~c~!rseg~1~rf1~-~~ A 
mana. que o governo Lchecoslovaco deseJa 

preparar um movimento de opinião 
pública especialmente nas potencias 
ocidentais contra o Alemanho. 

LEPRACINEMA 
FRANÇA 

PARIS, 23 (A UNIAO) - Segundo 
:foi informada a Agencia Transocean, 
fôram interrompidas por tempo inde
terminado as conferencias franco-ita
lianas, o encarregado de negocios da 
França, sr .Blondel. deveria ter sido 
ontem recebido pelo ministro Ciano, 
porém éste mandou dizer que não po
dia falar ao diplomata. A uma per
gunta dú sr. Blondel, se a conferen
cia poderia ter lugar hoje. foi-lhe 

1·espondido que a Italia reiniciaria as 
conferencias franco-italianas quando 
Uvessem terminados inauditos con

trabandos de armas e munições, atra
vPs da fronteiJ;a franco-espanhola re
publicana. 

ESTADOS UNIDOS 

BERLIM, 23 (A UNIAO) - O "An
griff'', em tom veémente, diz oue a 
autoridade do EstAdo Tcheco~lovaco fol 
n.bclida práticamente por completo. 
Nas rPgiérs habitadas pelos alC'mies 

sudetas reina o direito do PW'ho for
te. O jon1a.l acre.scrnta. que a ausen
cla da legalidade nu.quela rrgHlo póde 
originar os mnis graves perigos. Daí 
a frequencia de incidentes entre lche
coslm·acos e alemães. 

TURQUIA 
J\NGOR.~'. 23 IA UNlAOl - Rri-

1rn grande nervosismo cm todo o pais, 
em consequencia do~ acont 0 cimentos 
do Sandjak, onde átos de tf'rror são 
comellctos diariamente contr" cidadãos 
turcos. Em Antlochia os turcos 

NOVA YORK, 23 (A UNIAOl - O 115.o podem sair á noite. Duran
prcsidente da A:-55ociação dos Spe~ers te o dia, grupos armados teeni nta
dc Radio Americanos desaronsêlhou o cacto e mriltrntn.do a populac:-ão turca, 
<lespésa de lrés milhões de dolare:.; para para 'intimida-la na vespera dn,<.: elei
a criação de um posto em San Diego, çôf's. Milhares de sírios estão entrando 
destinado á radio-propaganda na Ame- no Sandjak, a fim de se inscreverem, 
1~ca do Sul afim de combater a pro- tiJegralmente, como eleitores. 

NOTAS POLICIAIS 
APREENSAO DE ANIMAL 

LEGISLAÇÃO 
E JUSTIÇA DO 

TRABALHO 

/ 
1co,1t:NICADO 1),\ D. G. llE 

~AúOE PCJ&LIC.\) 

A Lrpr:i. é umn das doenças conta
giosas que mais tf•m imprrssionnrlo as 
no~mlf'!cõe~. dl');:,.Je rrmotas ('µocas 
Mutilante, por veze~. deformante. nou
tras. C'RUsou sempre panko e mrclir1:.is 
de reaçto. • 

A rrueldoadf' chegou mc:~mo a domi
nar, trn.tar.c1o-:-:e o doente' romo \Una 
fera. Foi uni crime <"' 1•111:1 inutilidade. 
O leproso é, 1.nctub;tavelment". um srr 
hunrnno, a~ornetirlo JK>l' umn doenc.1. 
gra\.'l' como o c;;,~o muitas outras. e qu~ 
mt"rece a ab:-:oluta ronsicleracão de to. 
dos nós. O que se de,ve é: co1i.sirler'.'l-lo 
como doPntr e contagiantf". adotRnrio 
as meclidris lrnmanas, QUP o cr,,;o exi
ge: isc.Ji:tme11to, lr:,t:1nw11to. amporo 
social a si e á sua de.scendrncla 

Ainda hoje (Xistr entranh::tdo muito 

CARTAZ DO DIA 
ltEX: - "Pintando o Séte·•. 

C'OUI George Murphe e Doris 
:\'olan, da "No\'a. Univer,;al" 

1l'omplcme-11tos 

PL.i\.Z.r\: - "l"a \"C'')peral, ·• Fi
Jl1os do l)('~erto". comédia do 
Gflrdr, e o Magro 

- A" noite. ":\'ascí Para Dan. 
sa ,···, C'om Elcanor Powcll. em 
su..1. última e;\,ibiçfto. 

FELIPtL\: - "O Rio Escn.r
fotf'". rom Tom Krcne f, mab, 
a. 2." sí"ric Ue "O (.'aya.leiro ran
ta~m.i .. , CQm 811"1< .fones, da 
"l:nin•rsal"' Complemcnl-0~ 

Hra.1u•o", com Wan1cr Ba:\.Lt'I' e 
June Lang, da "20 th Centw·y 
Fox:". Complcmcutos. 

IDEAL: - .. Loucuras de Es
t udant~", com Joh1u1y Oowis. 
Complcmcnt.os 

S. PEDRO: - .. A E,·asão de 
Rullclog Drummond ... com Ray 
l!Jibncl, da .. .Paramount ... 

METROPOLE: - "Esperan
ças Prrdidas", <"om Winifred 
Shaw <' a 6.;• série de "Flash 
Gonlon" 

pre~onceito i.nfuncl;:.t!o cont,a a _l:!p"". J s \STA RO:,,.\: - "O (lti- HEP(:RLICA· - "LõlJos d.-
(leixanrlo-!':e de lado o:-. conhC'C1mr.1- mo .-\d('u.s" e a:;." série de "O Ncw York", com Robert Tav• 
~os utrls a re.<.:pello c]('~;s9. cloern:,1 H1 Fanla:c.lna. \'ingador". lor, da "i\lctro G. 1\fayer·• e ,:o 
lusn~r. nf:;;te E-;ta,Jo_ cm QU(' se cr~ q1.1: ~rtlCA'o.dor do .Ari1Jn.a", filme 
ntravt::.;,'nr a t::nn dish.111in d0 rJon1t•• J:\GlTARfBf'.: - "O Caçatlo1· de annturas, com Jat'k Hoxie. 

~{~~~c:i1'tella
1
~o!:1nf>~;·o},:n~c;;;·\~:~!~\;~:~~ I '--------------------------' 

menos, que !'esuscitar os cclri.>res mi
asmas, que cnu.savarn lodas ns epidc-

m~\epra é doença contnr'o,a u,, é o EMBAIXADOR PIMENTEL BRANDÃO 
capaz d"' p:l&ml' de 'l!ll h1(::victuo pon· 
outro. TransrnitC'-<:í' por um cont teto 
inlimo e p~·olo1"!!."'nc\O t1o d-Ot'nW com o 
dio. 

FALA EM WASHINGTON SOBRE A SI.TU AÇÃO DO 
BRASIL APO'S A INTENTONA INTEGRALISTA Foi ef.s~, a rai./lo nor que lanto ·,,. 

espalhou na Idadr Méd!...'l, quando a 
hJgi~nc era uma eol5a qun.-i clt>.:<'onh~- fCon:·Iu.i:.uo da l.11 pg J O E~/IBAIXADOR PIMENTEL .BRAN-
cic!tt. Entr0 nós, a promi.sc-uidacll'. qu.-. , DAO FALA SOBRE A SITUAÇAO 

O Chefe de Policia recebeu do dele
gado de Cabaceiras. comunicação de 
haver sido apreendido naquéle mu
nlciplo um burro castanho claro, em 
puder do indivíduo José Brasileiro. ainda H' no1o cm multn.~ !lOll:J~. e. Sf•m M.\1S DUAS PHISOES EFETUADAS 1 00 BRASIL 

O SEXTO ANIVERSARIO DO "SIN• tlw. dn alguma. o falól' que f'O dido- WA.SHINGTON, 23 - O embaixa-
GABINf:TE ME'DICO LEGAL DICATO DOS COl\lERCIARIOS" na f'~.~a propni;.ac::'tu. Dtr:t11• os c:o ~ RJO. 23 cA u:,1IÃ01 - A policia dor Pimentel Brandão esteYe em con

Continuam os preparativo~ para a 
c0memoração de sexto aniversario rio 

o Instituto de Identificação e MP- Sindicato dos Auxiliares do Comércio 
dico Legal ex~ediu, ontem, ca.rtelra <le João ~e~õa, n? próxi,m_o sábado. 
de identidade as sf>guintes pessoas : 1 Os comerc1anos farao apo:-1çno. nA sua 

Aristides de Mélo Azen~do, José Vas- séde. do retrato do presidentP Gctú
concélos, Alfr~clo Mirandn do.-.. ~ontn-;, 1i_o Vargas. falancl_o. no momento o pre.,. 
Manuel Correia Sobrinho e Mana Lu- sidente do Sindicato sr. Pedro P1ulo 
zía da Silva. 1 de Almeida, em nome da instttulcáo, 

Carteiras expedidas 
P'JUcos !"lorntcs fkhado:::. ari• ag Jr:1, e(ctuou, ontem á noilc; mnis duas pr1- fcreacia com o sr. Summer Wells. 
11a Por;til>a, r·,rP.-.; o os qu · 1Ji.,pf}t'1n :,ôt'S <.lc r-xn.ltados adPJ)l.tl'.i do Sigma !sub-secretario de Estado, a quem .rei: 

~!nd~u:i~·sp:~~l~~~~i~~~:.u~c~;~/,' ''\~~:~ '1i;·1~fi~u1\~ Costa e Sih·a e Roberlo Jo:~o ~il~al~~~~o ad~1:f~~~:iâ~eia~. B~a~lnb~t 
fica, fll"' cetto moctu. q"'..Ji! t1m ~rn11t" xador brasileiro baseou o seu relalo 
perigo e~l:iria prr<:rnlc. ~i 11.:i,) YH·~"-f· U1'! TELEGRAMA VO PRESIDENTE 'C'm um telegrama que acaba ele recebrr 

:i~di.~,1;l::1~tº· u gra11de l~ld ldíl que Rl~.'\:f~~u~~I8 •. it~ ~- i·s;· Oe- 1i~e g~~f~'f:,º r~gre~~iitfª:,s~a º/~~ri~~~ 
A pmmlsr111<'hH.IP conduz. c·o111 ,·ff'1lo. túlic V:irgas dirigiu ao sr. Hcrl>ert l~ão norrnal do Departo.ment.o de ~.s

a uma JnuHiplica<',iO dris pos~11Jtlidn-1Mo!-:fr-, prr:-:.id<'nte d:i. Associação BrA- ta.do. a respeito das condições politl-
c-xprimindo no Govêrno, a :;ralidão 

FOLHA CORRIDA de todos os empregados no comércio ~Ósr-~\:e~~~~~~~o.11~t~;:.º~~~1;eS~\~.l'!~f~ ~}/:i.~n .ele Im.prc a,, o seg:oin.te ~ch't:ra- ·ecªri~,1;
1

i~r~~~~'i;1t~1~\o~~;u:~~eg~a. fi~~~n'..e 
nadn!! lf.:'sões cutuncn::. "Muito me penhorou a dec1d1dn. e MARINHEIROS DETIDOS EM VA-Foi expedida fõlha corrida, às se- da. Paraíba. pelos beneflcios tra?..idos 

Nio bn,c;ta, })Orêir.. qt1(' o L'_>J)l'OS:Jrlo pntriott.r.~ ntltude dl\ A'iSOCrncfi.o Bra-1 Rl0S NAVIOS guinLes pessõas : 
1 

á classe pela Legislação Social. 
Carolino da Silva Brito. Frat,ris~o I Em seguida .os sindicalizados pesso

Mendonça FJlho, Wilson Pedroza Bar- enscs homenagearão as autoridades, 
r.éto. Severino Correia de Araújo, Ju- a imprer15:a, as .classes trabalhistas e os 
110 Alves Coflho e Delmiro Dantas. funcionários do Mi11istérto do Tr,..,ba -

se ineueurc. co1no ororrc.·d. dentro f>m s1lriro d<' Imprenf:A, resolvendo tr:ms- P..TU. 23 IA UNIÃO) - Devidameu
pouco. trnzenclo a e~es (ocnte:~ o tra .. ·creH•r de forma t.ão expressiva na áta tt' est:oltados por um contingente do 
ta111:rntt, <:o!"!.-;tant~. _que 1x.'<lc1n con- dn se , ;io àe ontem o discurso que Corpo d:" Fur,ileiros Navais, chegaran,, 
du~1-lo:-; Á. rura rlmiea Ott ~ grarrro~pronunciri no dia 13 do corrente. Co~·- o_n~em, a tarde, na Chefatura de Po-

Jho. e dos Inst11.utos e Caixas clt• Pe-n-
EXAMES PERICIAS •:õcs dêstc E.sta,10 

:~J;-~r~~·a~~~1~:\~'.l~H~lt'cJ~~:l;;~ncâ/~~~; jdíRis sauaa~oc•.s. - Getulio Varqaii" 1!.\~~a,n~eidtarinheil'os detidos cm Vt\-

dor11lc:::, t:lr;in::mdo-Ihcs, COT11 re:;p?ilo JA CIDADE DE ITABUNA PH.ESTI\ 1 Todo, .~Ies vão ser ouvidos pela Po-
"Póram suUmetldos a cxnmc,s per1c1as, 

no Instituto de Identificação r> Médi
co Legal, os pacientes : Paulo Pereira 
dos Santos, Catarina Batista. dos San
tos e Naziva Ga1iles. 

TENTATIVA DE SUICIDTO 

Ontem. prh manhii. o popular Luiz 
<la Silva Cordeiro~. de 22 ano::\ de ic:ta
clr, residente á rua Barão do Trlumfo 
n.0 465. tentou suicidar-se, cortando. 
com uma giMte. a t.raqnéia artcrin 

Ao· local, compareceu a Assistf'ncia 
Municip::il, que transportou o ferido 
no Pronto Socôrro. onde recebeu os 
J;>rimeiros curativo~ 

Apesar de haver derramdo ~ranm .. 
ounutidade de r;a.ngue, o estado do po
))ulrir Loi7, rln Sllvn. Cordeiro 1üo ins
pira. cuida.do-; 

CASAS DO ESTADO 
As pC';;~ons qur d<'.seJam alug:ar 

ca~as pcrtcncenlcs ao Estado, in
clusive as que fõram elas vllr:n.s 
dos soldaclos cte Princ~a. a Ave
moa Duort<' da Silveira. enten
dam.se com o sr. tnacio Lor,~$. 
na rua Duque de Co.xi::ts, 112, de 
7 às 9 e de 13 ás 15 

Ontem, á noite, rcuniu-s<'.' a Cornts
são Executiva, tomando algwnns pro
vict<'ncias sõbre os próximos fe~tP.ios 
e designando os associados que deYe
rão convidar ns ::i.ul.oJ'idndC'!'; 

Tambf-m a rlnsse comcrciarln fará 
oo presidente do Sintltcato umu manl
f,-.-;tnç5o. na qunl sc-rá ofHeciclr, ao 
homenageado uma vnlio~n lembrança 
p<'los ~crviços que o mesmo ha prc.o:;ta · 
do aos <5indkaliiados pC's<:01~nsr:;; 

Vária,;; firmas dcsl::t prnç:~ 1,>1n aprt.'
·~entado ao:,; comcrclarios a sun solida
rledntlr µronlitic.:nnc.J0-.se :, auxiliar o 
Sindicato nos referidos fe.$Lcjos. 

e con~ideraçô.o. Ql11" r, su~ c!ccn·,.a (: t~XCEPC!ONAIS HO\lENAGENS llcln Civil 
tra-i mlMiwl P ~u,• çega destlc q,:e él< AO CHEFE NACIONAL POR TF:R PRESO O ALFAIATE QUE CONFEC-
não M' .1fastr d.i pi ~-.;ó:1 .-·Hh" tlormin- S·\iDO ILJ::SO DO ATENTADO IN- , ClONOU AS FARDA$ DOS FSEU-
rio em tam:1. iou r.,!ci separ·Hla. l!'ll· 'I'ECRALJSTA DOS FUZILEIROS 
do !wus utc-nsilio.., á µ~it·tP, nü0 pn·11::1- RIO, 23 IA UNIA0) - Desde o:-. 
rand•) nlimento:-:. 11ü.o lidando c-orn rno. 23 rA UNIAOl - A cidade primeiro::; momentos, a policia tl'Vl:' 
crwlH;a.s. bni::lna de Itabuna, por todas ª" sw1-; ~ua atcncüo voltada ))arn m; unifor-

Isio tem t:mlo mais in1portan:;.:i cla~·.es, prestou ontem ris mais ex- mC':; cle fuzileiros novni~ que va110• 
qum1Lo se s.ibe que o cC'H"->O u-, 1qr:, prr;..,;has mttnifestaçõcs ao pre5idn1- intrgralhta'i assnltant.:•s do Palé.cio 

~~~/-~ ,~~º vi~1\. ~~}1':~11i';;~ntW1rn;·11 ~:\1.·1~ g;,~}\:iu,~i, ~~~~~~·c1J'ºi1~"~~~ c;c~v~1~ 1 ;r,~~~~~~:~~1 ~u~~~i~ri~v~,~l"~~n~,1~~ 
<le logCJ, todos o:~ cJOf'llt(•s a 1·c"liOVt•1 coulrn o Palácio Guanabara .clrugaclJ. do dta 11. 
parn o hwpital rLf'J.ro~;:uiol Mnlto~ ------- 1 Foi ,crifica.do que tais unifol'mr>s n:'io 
N;ca1J;-ir8.o, n.ítl!.1a po1· algum tr,mpo pro-o" 1Prrrcnlorlo "Eunict> \V1•r::i.- PPrtrnciam á Marinha. e eram trabalho 
co11t1Hunndo por~m. n dh;,._.emmêlr o ver"1, ec.:111canc!o-se em terrenos don- particular 
ma~. rtcstk que pro ·1r,am nri i··nornn- do-. pelo E"'taclo ã. ~ocicd::tde :raraiba-1 P0rt,::into. o rsforro dn policia ~e ae:,;

"Sl"DICATO DOS OPER.\RIOS N\ cio dos ntid;.ldOs q11:e> cieH"m l··r w1. de ,\, ..... i.,tcnda no.s Lc1z0.rns e De- dobrou na descoberta de qncm confr,·-
INDU~TRI,~~~ ~~:~0~ .• SABAO DE Dlriglr-.sc uo kp1vo, pódC' J.1u·-lo fé:sn Contra a Lf'pn:i, cionárn as fardas, seria de intcrc1-1se 

Nn próxlmo sábado. na séctr <ln Shl ~~l~,\q1:rl~/~:~~~~O. \/ot:~,?~~ ~í'Jl~~::l /:;:;. \.'('~li"J~'(A;~l'~~{'J~t;~·.iu~laPrt:~~~l~~\~;- é qu; })~~- ~ rc,~~f~~- saber quem mandárn. 
rlic-,to dos ConiCl'ciarios, ás 21 hol'as. 11nrém, não quer cittcr que ~P se dr111.P, nssi:,tf'ncit1 SDChl ;l f'rio.nça ctcsprofr- E. ontem. uflnal, foi clNa-oberto Csse 
M'l'

1
t. ln:;talndo, com í\ prcsen(;:i cio ff'- c!P te- ,·,Cln})fP em mr11L<' qll(' ria e r·on- g.itln, cu111p_rl~1cio-sr os m~h comes!- /ulfoia.le, qU.C' foi preso e Jc,va<lo .. pnr:i. 

prr,·rntan!e elo Ministério do Tra.ba- t3 glo:,a. nhos pnnr1pios tlP hllmsimd.iclc. n Policia Central 
lho o "Sindicnto do,o;; Operários no As críonça~; Já 5fio nm oulro f.11>0 <!~· Df' n sti;• colnb<Jr,H·ão, g:r"ndí'. re- A. nolir·la gmnd11 o mnlor sigilo n 
lnclu~trla ele Oleo r Sabão de ,Jofio orgnnirn10 em f-itf' da lepra. Enriu:111ltJ qut·na. con:o pudn, para qur> m~is um rc:,pe1to ·do nome do detido e de sua::; 
Pes ,ôn.". com o fim ele congrC'g-rn· to- nó:.., nd1Jltos, viv,.nclo cm U''l J, ,,, rle l1j0Io e coloq11e nn gr:rndio~a rxprps- declnrncõr:-. 
dos os profissionais das firinns I. R. i"'Pl'R adqui.dmos ao t irn de ;.ig1rn :do elo.-; cllt101cnlo~ do r,ovo p•1rn1b:i· 11\IA'l'RIZES PARA DISTINTIVOS IN-
.P. MA.tarf\.zzo e SC'ixns lrmão:.; & Cl~. tempo, uma certo rrfiistencín. <111t· no" no, qur e o Prí'vcntorlo "Eunire TEGR.'\LlSTAS 
Com a sindicRlii.:ição ela classe lodos ,,l'll'lld•.> . .is cr1anl,'t•I) 11ã11 ga11h,1rnm Wc~n:·" RlO, 23 (A UNJAOl F.ru ,·àriu~ 
o~ operário!-. !crilr't f\S~f"r;Uraclo~ o:~ :seus ntad:1 c~,sa condi<;fto e e llHJc;lram L gu:1rdc cons1 1;0. e propa:;ue, qu~ a cnsas comercluis da cid:tdP. fõr:nn 

r~~·;ti;o:0 p~~-~t!fé:io L%t~~ii~~n~ic~~â('~ ~::l~lcularmente indcfc:sns em 1 .1c" cio ~~-r:;~ç~s.c~~~ag~o~<~.il~~>~:1~~~r~~~·~~ l~~~~e;b~~~a~e o~~~~tl;·~s1~~1tti;~:lir~:~ 
rão. finalmente, pleitear férias, indc- A lepra não é. porém. hr-re,lit· , i· nu na t·f' <!&1,tc, t"inc!o a .,e rrmtflminar ,bem como mais de 500 dt"stc:j, jó pron-
1tl1.ações e as demais vnnlagens dos se ja, o filho do lf>pro!>o nJ.o _n;1,t<' 1 ·- cltpois (!Ui"' a Uot.'11t"t. tem curn tlinica tos 
lf>Ls trabalhi!>los. A comissão organi-1 J)roso. A criança nc:-;1'<' s.fi .. ·. mcto u .;e c1uc ~ \!pro·,o e wn' :-.cr hun'1ano qu~ 1 Também fôram encontmdo.s 600 
zacJora reltera o conlvLe para o com- contaminar no convivlo com os pais merece toda a atenção c:01110 os ou- fechos paro cinturão, alguns dos quais 
parccimcnto de todos os profissionais, doentes. Dai a grande impo~tancin 'que tros. Que e seu deYcr cobbor:ir na luta com o distlnti\'O raspado. 
sábado. ás 21 horas. para n lnsta1ação vem ::, ler a benemeritn 1!lstlt111çâ.o. contr.1 n !~pra e n.a- ,. 10: rr-,..ia o.o ln- 1 Torlo ês._e materinl C',:,tâ nR PoU-------....,..,,.~J do Sindicato que ,, o Prev,ntorio narn fllho, dr lç znro, rio Crnl1'.ol 



, 
ULTIMA HORA 

(DO PAIS E ESTRANGEIRO) 
FAT.F.CEll O SR. MARlO CAMPOS I sua t'Sposa, O~C'arina Bal'bosn, amor- O 4.º ANIVERSARIO DO INSTITUTO 

_ daçada t" manit>tada.. Indo ao Jor.:11, a nos f'OMERCJATtfOS 
RIO, 23 ~A UNI./\0) - FalPccu. 01~- a.uloridade verific.•ou a ,,e1-acicitldr da 

tew, t>m Belo Hornont(', o sr. :\-lai'rn ;nforma<:-áo. A .-..("nhora e~ta\'a ,,mor- RIO, 23 <A UNTA.O) - ·rranscor
('a,111)os, irm~o do minish'o da Jm,.L!- 0:tf':u1a C'Om um cápot1• prrio de c·rian- ,·endo hoje o quaJ'lí> aniv<'r.s:arJo da 
"~·. <' Cf\lt' e.strV<· r('l·ent.enu·nt~ no R1" cn (' de cahe<:n r,ar.'.l 'baho. 1'ra1a-se. fundacão do In~t.Huto tlo~ Comercia
a)im, dt'•~uhrnPl<"r-sf' a uma tntl'l'VPn- a.o que pn.t'<'C'C, d<" mais mnn. fa~anh::t. rio!-, íoi v1·esta1la t>"<pres..,iva. homena
(';.10 rir(u-gu.•a. pra.tira.d:i pt·lo "llom1•m Mi~tc-riosc," gem ao J)l'<''iidPnte Getulío \ra.rg~\:-. pe-

1•.:.u a aquela rida de, ~r:gniu hoje o que ha clias , em sendo ner;;;eguido vet; los membros da <1íl'etoria <lo mesmo 
milu>Jfro l• 1·a urif<'O C'a mJ}Os, qnf" Sf" ~,..., poli"iJ Jnstitt1to. 
a<!Ompnnh:\I' <1n '"llft filha., M'tn. nora l111rrort>tamlo o sent.ir dos <.:eu., co-
('aninos. ('IUADA {l:\tA I:'ot~PETOUI.\ J)E nr,:. legas, falou o s1·. Machado Filho. 

1 "\ EXCURSÃO ,\' AMAZO"IA no 
"TOURING Cl,llR" 

FJ'~I\ no SEl!Vlf:'O VEGETAL, 
COM Sf'.DE E'1 IJRUGUAIANA CHEGOU A' CIDADE DO SALVA-

D0R O ARCEBISPO O. AIIGIJS1'0 

ftIO .. :n fA UNIA.O) - O Depart.:i
menlo tle Turismo do ·'Touring· Club 
dtl Bl'asil", realiza1·~i, em julho próxi-
1n1,, uma excursão i~ Amazonia, a bor
do tio "Almirante- ,fal'ee"uai ". 

"lt''-i",a vhtyem "" turü,:ta~ hl'asilf'iros 
tr-dio oc~si:io de a1wni:11·, de p<'rto. as 
h11u,s:.1s riqtwza,;; ela fauna e da flót'a 
am:azonira-.: 

ltfO. 23 r \ l'Nlfi.O) - No Ministé
rio da Agricultur:'l foi as!-inado U'TI dr
ereto de rriac;-ão d:1 lnc;J>etorin dP De
fêsJ. do Srrvico Vt'l?el:il, com c.édE" em 
Uruguaiana, no rtio f'innde do SnJ. 

fü;1.a nova rrtinrtil'ão tf'm por fim 
inl'l't"menlar, o m:\ii; possi,•el, a dt>rnsP 
,·egetal na fronteira «.lo Rrnc..il <·om a 
Ar1?;entina. 

VTOLF.N~O ('l('LONE VARRE CURI- STJGESW1FS AO l'I\OJtTO DA JUS-
'1'1JlA TIÇA no TR\RAUIO 

AL\'ARO 

S. SALVADOR. 23 IA UNIAO) -
Procedente dt> Re<'ife, cht'gou hoje a 
esta capital d. Augusto Alvaro da Sil
va, arcebispo ,la Baía e primaz do Bra
sil. 

Na capital pernamhucana o ilustre 
prelado foi afro das mais justas ho
mena~t'ns de todas as classes. i,arirn
tando-~e a que Jlu, foi µrestada na Fa.
('Uldade ele Oir('ito. 

)UO, 2:: rA. N.) - Noticia~ proce- RJO. !~3 1 '\ llNIÃO) - .\o sr, .João O GENERAi. SEGUILHO FOI DE-
dfnt.P~ 1fo i~arnni infonnam que dcsen- Carlos Vital. 1rii1isl1·0 ioiN·i,,o do T1·a- f!LARl\llO T1tA1DOR 00 MEXICO 
, ;u(riull·\(' :tli violento ciclone na 1>1·0- ·1 halho, fôrarn ,.,--,,\'i:Hta.s por div<'rsas as-

r:~\ ~~11
1
~i~~,~;.o~P/;1:.f~~~~-i~1df c!!a~1~~= ~~ri;~!f~\o" 1in~1ii~il;:~ ~!''*:r1t~f1:~~ões re!!~!~C~'.ie, 23

110

1\,~:~·!ºdas-H~::! 
\·aJU l:t.11(':>da, Jlclo furat:io a t•em me- _Efsas ~.u~<·-.:ffl; .... r,;;tão ~"'n-1o ronve~ 1 Artrs,_ foi dtcl:ua~1o tl'aidnr tio Mexi
trr,, 1lf" 1fo.lanria, tendo uma crianca I 1t1"1~tf'1llt'"''f' t.";tuda<lns }.H'1o titular da- ~º.º g~.neral Stgu11lo, t1JC_ft d~s hostes 
1t11n1ttlf" ,•:ui:ts horas, ficado presa ao quela 1>asta. msurrt-ia~, tomo t_amhem foram a-
:1.-.Jho tlf' mna. arvorP. l _ "usada, a~. ~omp1nlua~. de pctroleo de 

_ A vr~,·~ \ .. , • ·01,,<\. ,nt,11' \R no j t~rem. auxiliado o movunento 1'evolu-
O "HOMEI\I MISTERIOSO" 

1 
GENER\I, OSCAR "10VOA. uonano. 

O INCIDENTE ENTRE A TCHECOSQJ~ 
VAQUIA E OS ALEMAES SUDETES 
A policia dissolve u'a manifestação 'de alemães - Um 
comunicado sôbre as ocurrencias de Eger - Reforçado 
o contrôle das fronteiras da T checoslovaouia com a 
Alemanha A atividade da chancela~ia inglêsa 
- Em espectativa as forças tcheques e alemães - A 

imprensa alemã acusa o govêrno de Praga 
PRAGA, 23 IA UNIÃO) - O dr PRAGA. 23 ( A UNIÃOI - O re-

Frank, ministro da Instrução Pública I oresentante da Agência Transocean. 
e Cultura Popular, aue eRtava de par- .coMeguiu averiguar pouco depois do 
tid.a m~rcad_a pa~a H~nsinki, resolven meio di~ de hoje que o govêrno tinha 
adiar sme-d1e a sua viagem. tendo em consegmdo chamar ás armas apenas 
vista a situação interna gravissima e um reduzido número de técnicos mlli
'l necessidade de comparecer ás oró- tares. A Agência Trac;ocPan desment<' 
ximas reuniões do Consêlho de Minis- as informações propaladas por umn 
tros. agência. segundo as quais a Tchecos

PRAGA, 23 <A UNIÃO> - Fôram 
fechadas todt s as escolas da cidade de 
Bruenn. A's 10 horas e 30, uma mani-

Jovaquia tinha cteclarado uma moblll
zação, chamando ás fileiras a quinl a 
classe de re.c::ervistas _ Essa informaçlo 
fo1 conflrmada pelos vespertinos de 
Praga e de Bruenn. feshcão rle alemães st1detes foi di'>

solvida pela policia. sem que se verifi
ci:i.ssem rnaiore.t.;: tncictentes Um gruuo LONDRES. 23 <A UNIAO) - Drvt
ne manifestantes tchecos quebrou to- do á critica sHu2.ção da Tchecoslova
das as vidraças da Casa Alemã de I quia. Lnrd Halifax. ministro dns Re-
l!niuenn. lações Exteriores regressou a esta ci-

- dade ao meio dia, interrompendo o sc•n 
PRAGA, 23 ! A UNIA.O) _ o chefe descanço semanal Logo depois do 

nlO, '.!:! tA. N.J-0 1.'-' sargento re- f RIO, 2.1 tA UNJAOJ - Em rompa- AS CONVEltSACõES SOBRE 
hh·1m1do da Armada, José da Costa. nhia do .e;enf'ral C:úic. '.'rfnuteiro, ,•t.;:t~ve QUEST\O nos SUOETES 

de po1Icifl acaba de bai,:ar uma norta- seu regresso á chancelaria. o ministro 
1·iA nroibinrlo tndos ns "meet.ings" po- das Relações Exteriores comunicava
litícos, anulando todn.s as licenças já se. ~elo telef.õne co,m. o sr ~ewton 
roncPdida.s p ferhando todM as asso- ministro plempotenc1áno da Ora Brt·
Cia,çóes sindicais e trabalhistas até tanha em Praga, recebendo claqtwle 

A nova órdem diplomata informações detalharlas sõ
bre o desenvolvimento da situação 

11:1.rlJo~a. nior:ulor a rua Fern!lndes ho.if' <'M vi~ita á Vila '11ilitat', o gf"n"- PARIS, ·?~ IA UNIAOJ - O minis-
dn ('nnh:i, 1n. ("nl Vigario Geral, on· !1·al o~('3.I' No•:o:i, m•1nl>rn ,ta comit.i- tro d:is Rf'laçõtl'> Extt"ríort"s, sr. Geor-
1fll1, á. rloitr, 11r·o('t11'0U o comissatio I va do chan<'f'l('r Ramon GttiiPl'l'""l, ges Bonnt"i, ro11ferenciou durante o 
K.ll'"rfh:::rn. do 21.º distrito, e declarou .i\lém dos ilfi<·\,iis do nosso EX('l'Cilo dia di' hoje- com os f'mba.ixado1·es da 
1!11t-, ~ti ,·ht gal' em casa, enconlrál'a po~tos á sua_ di·.po• i<.:áo, o n•prt>ll:Pntan- lnglatí"rra " tl:\ Polonia e com o "pre-

PRAGA. 23 (A UNIÃOl - Acaha 
dP ser publicado um comunicado ofi
rial sõbre nc; traglcas ocurrencias de 
Eger. A noticia declarn que as forcas 
policiais fôram obrigndns a abrir fogo 
.c.ôbre o<. 1'J1otociclLc.ta.s t'nis nc;; tn"'s
mos nretenrliam atro.vessnr n fronteira 
em cli,spflrnda. nfio atrndençlo ás inti
mncões elo.e; gunrda::;, Acontece. porém, 
nue ,:is vitimas tombaram ha cerca 
ele 300 metros da fronteira . O minis
tro do Interior orclenou a abertura 
de um inquerito militar e policia] 

O sr. Neville ChamloJerlin que , tim 
C''lmpanhia de amigos acha-se nas lm~ .. 
diações de Londres. continúa em con
tacto permanente. pelo telefône. com 
o Foreingn Office. O govêrno brH n
nico está disposto a fazer todo o pos
sivel para evitar a agravaç:io do con
flito entre o govêrno tchecoslovaro e 
os alemães sudetes 

.. --- _______________ te do ,.xtr('1lo rhilt-no a.companhuu-~e mier" !-.r. Edou:u-d Oala.tli<'I'. 
",UN IIA & J)I Í .AS'CIO ~., coron•l Jt.1facl Vigor, ahnir~n1• Em todas ª' enl1·cvistas o assunto 
\. , - Oler:-do Reeis <' coJ·o1wl Armando I versou sobre o ('aso dos sudE-tes ale-

- Materiais sanitarios, c
Jetrkos, madeiras, ferra-

ca,trfl. miies na TC'he<'O'"lovaciui:t, fir::rndo as-
Na Vila Mllit:tr já a~U.'U'clavam s. senta.do que a Frnnea C' a Inglaterra, 

f''\'cia. o-.; mini~troo;; Ettl'i('O Dnb"t, Aris- C'OopN·aráo .JllUHo fortrmPnt.<' na reso
tidrs GuiIJwm e l\lendon<'a Liml.-. lu(':ío da g1·avt qut"stão inttrnacional. 

gens, azulêjos e v~dros, aos I N S TI TU TO COM E-R- C_I_A_L 
melhores preços, a rua Ba- 1 · ' - KARLSBAD. 23 IA UNIÃO) - O 

contrõle d::ts fronteiras dn Tchecoslo
vaquia com a Alemanha foi reforça
do. suspendendo-se o pequeno trafego 
entre os dois países. Por êsse motivo 
numerosos alemães sudetes, operários 
na sua matar parte. não conseguiram 
C<'mnarecer ao trabalho cm territorio 
alemão. A afamada manufatw·a de 
porcel~a Rosenthal. em Seld, teve as 
maiores diflculdad"'s para pmssr~uh' 
seus trabalhos. 

Segundo as últimas comunlrnçõe-R 
procedentes de Praga, o govêrno da 
Tchecoslovaquia já teria deí'lA.rado 
estar disposto a negociações, mas os 
alemães sudetes exigem. previamente, 
determinadas garantias 

rão do Tdunfo, n.' 271. " J O Ã O p E S S Ô Á " 
RIO. 23 (A UNIÃO) - In(ormnm 

da TchPcoslovaQuia que nenhum~ nn
tki:i alarmante ocorreu em conqc
quencia do incidente com os .:.ndetes 
alemães 

1 SAIBAM TO DOE 1 

í':n:t os a.lti"máe'! o pf'he é uma 
mina de ,ub-J1rodutos Com o 
1·<111ro, ,·nc:uclf'nam livros (' fabri
f':l.tn casacos e calr.:ido, e. com a 
~lbumina, um:i 1H)\'a. fibra, resis
h·nt<'. ::i~<;Pnwlha\•,•1 á. lã. F.nqc~tll-
1 n m1t1·os 1,óvo-; só aproveitam do 
i t-1,t· :L i·:u·m· e, :is ,·e"7.t"'i, os ossos, 
u, alemât's, Cjll<' n• acham em ple-
1u Lt-.;e fh• "rn~at·.,ismo" imlus
tda.l, ,1prnvcitam ludo . Sabe-se que. _ 
u rouru do tuba.rãa se presta para 
os finos crd~ados e pat"a bolsas e 
('al'leiras f('lnininas e nêssrs mis
tél'es já é aproveitado. principal
menlt.• ll.l Afric·a do Sul. Os ale
m;it-., Jlcrl>m. d) mais longe, como 
-;p viJ1, pun:~ne :,hlêm do peixe di
vt-1·s:l"'s r vaJios.1s m.1terias nrim:i~, 
{;1 ;~~s ,H, í''\fr:tordinario atliant.1-
IDPnto dO', ""'"~ set·vic:os ,le labora
torlo 

\ \'il;1111inn 6 foi drcomoosta 
l'-JH nmh, dt• sf'iS l'a..lores ,listint.'l'-, 
<·:uia. mn do!-. c1uais com efeito di
l'nf'11tr silhrr o mglnismo. O fa
lo1· BA. poi- exema,10, póde cur:11· 
:, polineul'it<', inflamação dos ner
vo~. Esta. enfermidade-, provoca,10-
ra. de l'rf'quentes alucinações e um 
l't.'"iUl11ado do al~ooliom10 cronico. 
A próposito, ocorre info1·mar que 
um repulado especialista de Nova. 
York, o dr. Norman Jolliffe, de 
R<"llevue Hospital, tem feito insis
lt"Ht.t.'> recomeml.a~óes aos fa.brican-
1t•s de bebidas aicoolicas. Diz êle 
t,ue, se r~ula litro de tais bebidas 
,·onlivPsse o fator BA da vitamina 
D 11a quanlidade de dois mHesi-
111os de erama, ou seja com o custo 
ffP meio <·entavo de dolar, os a1-
N1olicos croniros sofreriam menos 
os efeitos das bebidas, ao passo que 
os simplt:!s bebf'dores não chega
ria.m ao alcoolismo nonico. (n -
fptlzment<·. ª" reromend~óes do 
,lr. Norma.o Jollíffe não são ouvi
rias J)t'lo~ rabrica.ntes, e nrnito me
uos admitida<, pelos ebrios invete-
1 a doe;; 

S;thf• o ll-ilo1· que é possivel pe
i:.t.r o p<'l'fume das flôres? Duvida? 
Pob e vndade A êsse resultado 
chf'garam l'CCt>nies pesquizas de 
1111itnlNh franri·~e~. Por um pro
f·e,w extrt>mamente · delicado, con
-:t~Kuirám 1•1t•s "m('dfr•· o despren-
11h1,i'11to du :i.1·oma de rerla.s co-
1·013<, . A,sim é que a rosa, por 
1•1em1,10. perde, em fragancia 
JJUra, vários mílig<amas do seu 
,,,·so por pétala em cada. 24 horas. 
O jasmin, wna da~ flóres mais 
f.'Pnt• ro,a,;; <'ntr(' todas, abandona 
:M :ti', <1ue ê-1<' embalsama, 10 mili• 
v-rama"I l)ot grama de pl?talao, 
\'i!dm, c•<,!3. nôr pródiga pf"rde 
nm <'Pntli;Llno tlo Reu l)t'so por dia, 
10b a forma de aroma 

A entrega de diplomas dos concluintes de 1937 .. Fôram 
paraninfo de honra o interventor Arst~iro de Figueirêdo 
e paraninfo da turma o dr. Raul de Gqis - Os discursos 

Aspecto da entrega dos diplomas de guarda-IiV1·os do Instituto •· João 
Pessôa ", \'Pndo-se ao c<>ntro os drs José Mariz e Raul de Góiló!, secretá

rios tlo Inlerior e da Intcrvenlo1·ia 

Oc01~reu, ante-ontem, tls 15.30 horas. ceu a presencn elo repusentante do in
n.o sal~o nobre da E,coln N?rmal. a Cf'- ,terventor Arg·emiro· de Figueirêdo e 

~~~~~~t~! ~~t~f1;sgse c1:1
P~ºu~~Ja~l~~ .~~:~r:g~:.d~~l~Í ~~~éo~l:.r~~!:ºtii~= 

vros. dat1Iografo.s, perit~-copistas e bém da srta Carmen Camara, festeja-

~~f~~s~~~~~1~[~s, c~::ie~f!:º~3o~~ :::~ l~~r~~~~i~t~1 ;eet~~~~~eu~at~~·üe \el~u:: 
soa . . legas um ramalhete de flóres. 

Como uma Justa homenagem dos Discursou. a seguir o dr. Raul de 

As forças locais e do Reirh conti
nuam em expectativa, enquarito que 
os paises interessados Pstão rcalizan
cio conservações a proposito 

BERLIM. 23 IA. N. 1 - O dia rir 
A mudancas das f!iras n-o ontem ncou assinalado pela grancto 

l"ensio no tocante á questão com u. 
municipio de Sousa Tchecoslovaquia . A 's primeiras hOT'RS 

o sr Tnterv,;,n•or Federal l'l>C('bP.11. l ~tv7~~t:. a ,~;~a!ferr~i~~~t~ ~~~rNg~I~~ 
0 m c1,ttr1 de ontem. -:i see-uinLc mensD- nante era que a situação não t ncorite~ 
gem. procerlentc de Sousa· cimento. A ling·uagem da imnren~n 

'·Pou"a 21 - F.xmo. sr Intcrven- alemã depois dos sangrentos inciclc•ntr.'i 
tol' Federal - João Pessôa - Agra- de Eger continúa violenta e reecHt~ 
clecemos em nome dos sinatarios .t~> argumentos que já serviram pnrn jtL"i-
1nemo!'ial relotivo ao cnso dã mt1dan- tíficat a intervenção contra o gnbinêtc 
cfl da feira dos povoado::; fl solucõ.o Schuschnig, isto é, que o govêrno clí' 
dada por vos .. encüt :io me~mo. hn!·mo- Prago ;. arma milicias vermelhas e co
nisanclo o.,; interesses evidentes dm· munistas contra irmãos alemães". 
ogrkultore:, e proprietarios. Resoetto
to~os cum1.Jr11nentos. - llanuel ·oon
(.:>.lvP:,;. Nel~on Meira, .José Elias, Otá
,·i.o :\fal'iz. Manuel Mendes". 

LIMITES INTER
M UNI CIP AIS 

O ~r Interveritor Feó~ral recebeu 
cio sr. Jofio Fonsêca, prefeito de Cm
té. o tele:,ar?..ma out> se segue· 

''Cuité, 23 - Exm.o. 51'. In~rver.· 
tor Argemiro de Figueirêdo - Pala-

PRAGA 23 IA. N.) - Os repre
sentar;tes dos sudetes alemães acede· 
ram conf PrPncün com o primeiro mi
nistro Hoh;~a. na tarde de hoje 

MEIAS PARA SENHORA, "CRFPE 
CHIFRON" DE issooo POR 18$000 
so· NA "CASA AZUL". 

De general Eurico Outra ao 
int&rnntor Argemiro de 

Figueirêdo 
cio da k.edenção - João Pessõa - A proposito do telegrama de felici-
Tenho o prazer de comunicar a v tações que enviou ao geneinl Eu1 i<'O 
cxcia. que. acabo de assinar o acor- Outra. mm1stro da Guenn por mo
d<:> cl_os linutes com o~ municípios. de tivo da passagem do seu anive1sár10 
P1cu1, Ara.runa l' Areia. No µrox1rno natalício. recebeu o interventor At·
dia, 25, estare~ em Campina, a f_i~ .'de I gemiro de Figueirêdo. daquêle ilustre 
r:.ssmar o acordo com os mmuc1pio-; titular, o seguinte despacho. 
de Campina Grande _e Soledade. Firo "Dr. Arg-emiro de Flgueirêdo, In
~guardandc lnstruçoes de v. exci::i -1 terventor Federal - João Pessõa -
sôbre os limit_es com o Rio_ Grande ~o Apraz-me ~radecer-vos os termos do 
Norte. Respe1t.osas saudaçoes ·- Joao vosso telegrama de felicitações. - Oe-
Fonsêca, prefeito". neral E. Dutra". 

~!~~r~~~d;ir ª3e1?~~~\fi l~~~;~· ;:! ~i~s~x~~~e~f
6
!s 

5Íu~~~~;rd: ;i~~~f J: 
ra figurar no quadro como parani.n'.o quêle estabelecimento de ensino. agra- OFERECIDO, ONTEM, PELAS (LASSES 
de honra o dr. Argcmiro de Ftgue1re- deceu aquela prova de con..sjderação e 
d?, Interventor Federal. e como para- de apreço que lhe testemunharam os 

nmfo ria turma o cir. Raul de Góis, se- diplomanctos do Instituto "João Pes- ARMADAS DO BRASIL, UM BANQU~TE cret~rio d1. Interventoria. sõa", fazendd votos para que todos 
Para homen::q;eados fôram escolhi- alcancassem o mPlhor exito na carreira 

do~ o dr. Jo~é Mnrli. secretario do In- que abraçaram. 
tenor e Justfra e Jornalista Duna! de- A o G E N E R A L \Clube do Brasil" , o grande hO.no1tP!1• 
Albuquerque Em seguida a pi~nista Cnrmcn Ca- o.ferecido pelas classes armada~ brn-

Prcsicliu a solPnidatle, como repre- :~r~.sc~1~~â~ 1:~~~~~n~~d~1f~ reali-
1 ~~:~ ~e~~~~~aldo 0~;:;ci;o~~trn~ 

SP.nt~nte rio ~r InteJ•;en~CJr_ Fcd_eral. ? Encerrando, o dr José Mariz pro- o s e A R N o V o A r.ue Integram a comitiva do chancelt•r 
d1: Jo.sé Manz. .c.entai:ido-se a mela n nunciou longa t> feli2 oraçflo. parabeni- · 'Ramon Gutierrez 

1 

mesa o dr. Rnul de 001s. renego Jo:".C' zando os diplomados. • _ o- • · • 
de Deus Mmdélo ela Cruz. represe· · - Gentumcnte cedi<ia pelo coman- Ü d1SCUrSO de SaUdacao do O ,..eneral Góis Montem:~. saudando 

1 

t.antlo o sr. J:Lrcebi!ipo Metropohtai ,, dante Delmiro de Andrade. 8 band; de I , • • ,o~ hon:iena~eados, pronunciou exp11·.·,-
ar. Duftan Miranda, profos~.ora Ho ·- musica da Policia Militar abrilhantou I general Go,s Monteiro - o ls~vocÍ dih_u~iºi em que ~-alientou,. con.i 
tcn.se Peixe e pianista CarmPn cam· _ a solenidade sendo batidas diversa~ • a os 1S_ r cos. a uniao e am1zft<lt• 
ra . . chapas fotograficas. . agradecimento do represen-,sempre reman~es entre o Brasil • e o 

Imc 1.-~do!i oo:; trnbalho~ da s_essão. 0 -· 1:<'ôrarn os segtúnteG os alunos ue , • • Chi.le. A oraçao do Chefe do Est'l<lo 
dr. ,Jo::.e M~ri.z J)·.ronunc1ot.l.ll!J"€"l.rn.s p·:- receberam diploma.s: ,Mnrja ~par.ec'tcta lante do Exercito Chileno M.aior do Exército foi long~ e ent11·
lavras, reàltznnrlo ('111 !':Cg1uda n entrr-1Sonres. AJ.bertina Cavalcanti. João So- RIO. 23 (A UNlAO) - Reali1.ou-sc. ~~~~ada sempre pelos maloif:'s aplau-
0ª cios c1tnl0111as. C:onrecl1díl. a palQ.vr:t ares da S1lva, Mann da Conceicâo Mi- ,hoje, ás 22 horas , no Salão do "Jockey 
a o_ra.dorn rla trnm:1 .. c;rta .. :\-I·1n_1 Ap.·- rancla. Adaltcc Pinhiero ele Carvalho _________ ___ Após. em nome dos que compunho.m 
r~tdn S0,11·"s, esla ptolrrm br1lhnnte, Severino Ammim Pontes . Zrnilda. ni- . . a comitiva., agradeceu o genernl o,,·:n 
(11.1.;c·uno. s.!lw11t~nclo n clN!lcuçáo <lo. bPiro Botf-k10, Ro.c.;n B.Ol'A<'.~ ele Lima fº\de.ro ~~nes, Do.lvn .f'.rcitas. Cnrme- Novoa , cujo discur.so foi muito npln11-
dlrt'10rn do l11s1ll111n Comncbl. e d~~ iMnria clr LounlC':-; Costn .. HN'h1es Fer~ ~ .lll n . ho, F1arnl.•.<'o C:uulf's rl<' dlrlo 
:...u~5 pruft.: ~urut Tcrmtnundo, :.1eTadP- reira. RHmos, Bctl:l n.os:.ontül ·Maria. e tº~ 1~':11;~nclo <la C1111. GnttVt.•in P ) A.o hrrnc1nP.tP P<.;l1vt-rnm pr<·i,f'nft>.'! al-

' ,.A: _u ... 1uv -lúh1ci:._ da Hoc_J~u, ___ 'tas uutortdnde~ ctvts e mijltares, 



[ 2." SECCAO ) 
.... 
ao 

OrtGAO OF!CTAL DO r,;sTAJJO 
l 4 PAGINAS 1 

JOÃO PESSOA - Tcrçn-feirn. 21 ele 11111io de rn::8 

Telegramas de solidariedade ao Chefe Nacional 
continuamos, hoje, a publicação das Cajazefras, 15 - Alunos quint.o ano engen11eiro, F ernando Cartaxo enge- 11ir,:ues, Antonio Arruda, Martinhrno Fausto Junior, Jo~é Rob2rt-0, OsvaldCI 

expressivas mensagens Lclegraficas Grupo Escolar "Monsenhor Milanez" nheiro: Francisco Assis Coêlho. em- Ramalho, Antonio Llmi!irn, Amancio BeI1.ráo. Antonio Araújo. Izabel Auge
ciuc. de todos os µontos rio Estado desta ctdade saúdam chefe g-ovérno pl'egado público: José Coêlho. rmpre- Nuto, Antonio Fiiueirédo. Miguel Gon- 1~. Luci T~rgmo, Antonio Borges, Ju
têm sido enviadas ao pre:sidente Gc- expressão maxlma patriotismo brasi- gado público: Joel Maciel, com"rcian- 7::ig~, BPnedilo Cnrrei.1, Epitacio Rn- d1 Macêdo e Jesumlra Macédo 
tlilio Vargn.s. por motivo do nefando leiro tt>; Nelson Maciel. comerciante: João malho. JnrLqutm Tnácil., Diniz, Au3us- Araruna. 15 - Aluno!i qu~nto ano 
o.tentado iiltegralista de que foi vi- Cajazelras. 15 - Alunos quarto ano Alexandre. comerciante: João Mem- to Fausro. Pedro Luna. Joaquim Lo- Grupo Escolar desta cidade aprescn-
tima o eminente Chefe Nacional: Grupo Escolar desta cidade cumpri- no, comerciante; Antonio Aquino, pcs . .Jo:~é V:ilões. Manuel Pereir~ João ta11:1 _v. excia. sinct>rO!'. _parab~n.,; pela 

Cajazeiras. 15 Associação Emprega- mentam vossencai jugulação inten- guarda-livros: Julie Barbosa Lima, Diniz. Je:-.ulno Ferreira, Luiz Pa:1!ino Y1toria que acaba conquistar ~obre ini
dos Comércio Cajazelras meu inter- tona inimigos Patria graças inexcedi- comerciante; Emidio Barbosa. cotner- Emídio Rodri~U"S. Antonio Leite. João migo!-i que ensanguentaram coracãc 
medio transmite vossencia efusivas vel coragem patriotica grande chefe. ciante; Neri Din1z. comerciímte ; Jo::,- Rodrigues N~~cimento, João Rodrigues 11o&sa grande Pátria Atenciosas ~au
congrntulações heroica ati~ude vossen- Cajazeiras. 15 - Alunos terceiro quim Dantas Cartaxo. comerciante; França, Teotonio Fonsêca, Nicolo.u dações . - Adalbf'rto Belmon , Geraldo 
eia domina-udo _. ilnpatriotira intento.-; ano Grupo Ec;colar desta cicta'de saú- Joaquim Mrlra. empregado publico; Camilo. Belmon, Ernesto AraúJQ~ João Pereira 
na integralista. ~ Saudações. - An- dam vossencia triunfo legalidade so- Ma:rnel Pereira Teberges. empregado Ararnna. 15 - Tenho a hoiwa de Hertrót''"'Càf-V~lho'. José Fabrlcio, Se-
tonto Carvalho. presidente bre ambições maus brasileiros público; José Cesario de Lira. rmpre- apresentar a v. cxcia. sinceras it>lici- basWma Almeida. Neusa Torres. Car-

Cnjazeiras. 15 - Do Gremio Artls- Cajazeiras. 15 - Alunos -segundo gado público; José Alexr1ndre. empre- taçõ~-" pt'la atitude heroica. feliz ~ pa- melita Gomes. José Maia. José Bezer-
tico Cajazeirense, congratulo-me com ano Grupo Escolar desta cidade sau- gado público; Sindulfo Alfredo. em- triótica tom:\.da em reprcsalia aos dPs- ra. Vicencia Almarinda. José Lima 
,,o!'.Scncia pelo triunfo sua autoridade dam vossencla supremo defensor des- pregado público; José Joaquim Rolim prc7.ivcls inimigos que procuram sa- Joaquim Monteiro Inrldi Almeida 
dOQtinnndo plano sini."tro madrugada tinas Brasil. empregado público; Cicero Maciel crificar nossa que11da Pátria . Res- Margarida Frnlho, Amanda Cai neiro e 
11 bor;·cnte. em que peri,iara~ ordem Cajazetras, 15 - Alunos primeiro empregado público; João Cnsimiro. peitosas saudações. - ,Joáo Moreíra. Mana ca,mo 801gec. 
e vossa preciosa vido. t~o necessaria ano Grupo Escolar desta cidade en- empregado público: José Conrado, Soares. Diretor do Grupo Escolar · Araruna. l5 - Escola rudimentar 
para grandeza do Brasil. Peco per- cantados lição patriotismo acabais dar comerciante, Clcero Ramos, comer- "Targíno Pereira"· ! localizada Beniard?,. dêste municlpio 
missão a vossencia para por vosso in- ~aúdam vossencia condutor destino cianle; José Palmeira de Oliveira, Ara.runa, l5 - Queira vossa e\:CP- acompanhando noticias bravura ih1s
tcrmcdlo felicitar a senhorita Alzira nossa Patria . empregado público: José Aquino de lencJa aceitar minhas efusivas congra-1 tre defensor autonomia povo brasi
Varg:as pelo seu herolsmo. Reitero a Cajazeiras, 15 - Aceit.e v ex<'ia. empregado público: José Aquino Lei- luJações gra,1cte vitóna alcancada ma- leiro. congratula-se '-'· excia. vitória. 
minha absoluta solidarleclade patrio- homenagem grande vitoria ignobil te. em.pregaclo público· Vicente Lo- drugada_ onze corrente, i-alvando nos- alcançada últimos acontecilrtentos de
tico governo vossencia. - Respeito- tentativa contra pessôa insigne Che- pes, emprega.cio públko S-C• quertclo Bra~il mãos ininugos, de- scnrolados noite 1 l corrente. Respeito
~as saudações. - Enéas Bezerra. pre- fe Nação e principias Estado Novo Conceição. 15 - Motivo mnis e~- monSlra11d0 mais uma vez seu gran- sas saudações. - Maria Veni Torres 
:sidente - Saudações . - Josefa Gonçalves. ta vitória domh1ando rebeldes Que de patnoti:;mo. _Saudações atenciosas. rro~essóra alunos Valdemo.r Dias 

Ca jazeiras. 15 - Aceite v excia professora Escola '' Comandante Vi- desejam enlutar Nação. peço vossen- ~. Iraccma Freire S_obral. P_rofessóra Jo~e Torres,_ Luiza . Gomes, Maria A-
homenagem grande vitoria ignob1l tal", eia aceitar minhRs !;incer,:is ff'hc:ita- Gi upa Escolar "Targmo Pereira" . rauJo. O~iv1a Mana. Tereza Fehpe 
tentativa contra insig·ne C,hefe Nação CaJazelras, 15 - Sinceras felicita- ções. Entw,ia!.mado pela ncão ener- Ararui1a , 15 - Como preceptor,1s; Mn~üi José-. Lour~es Cavalcant!._ Anas
<' principias Estado Novo . - Sauda- ções v excia. grande exito jugl\laç:i..o gica e oportuna nos mon,Pntos maii-; 1 Gtu~o Escalai "T_aq;mo Pereira" dcs- tacia Lucia. Mana Bento. Maria Ne
ções. - Josefa Gonçalves. professora atentado <'ontra atual regime O("SSôa dificeis em que miscraveis avcntu- tn cidade e. entuSiasmadac; grande ex- ves. Zulmira FC'l'nandes. Ltúz Francis~ 
escola "Comandante Vital" querido Chefe Nação. Saudacõe:-.. _ reires pret.cndem destruir a obl'·a· de 

I 
e>mp·l·o h.rro. 

15
_ '_'_'º d.a d.o v exc .. la - Na(;'il.~ o. co. · Man.uel. M. iguel, O&car Ferreira 

Ca.inzeiras. 15 - Sinceras felicita- Alunas e~cola ·'Conrnnclant~ Vit.~1 •· um go\"érno eximia vo.ssenciR !iabe a- d~fcDctendº,· extraordmaria. brav11r9 Tan~ino José. Benedito Santos, Lutza 
rôeb v. excia. grande exito atentado Cajazeirar. 15 - Professora e alu- gir de mcxlo decisivo asr.eo-urando or- Pl eciosa exi~tencia e desuno 110.%0 Marta. Mana Cesar. Amarina Alixan
c-ontrn atual regime e pessõa querido nos escola Belo Horisonte apresentam dem todo o pais. Em meu y;'ome e po- grande Brn sil. npre~c;entamos v. cxcia dre, Alice Mana. ,Josefa Barbosa. M~
Chefe Nação. - Saudações respeito- a vos.senda efusivas felicitações com- vo déste munictp10 afirmo a vossen- !1º5s_as congratulaçoes e hipotecamos na Aguiar Vnnda Bezerra, Eunice 
sas. - Alunas escola " Comandante bate extrC'mismo vérde eia no:;s~ inteira solidariecladf' - inte_ir~ sohda_11~dade. Respeitosas s~u- ~~cha. _P edro Pontes. Olimpio Fran
Vitol.. . Cajazelras. 15 - Penhorada expres- Respeito~as saudações. - João FR.u.s- daço~s - Janna Carvalho e Conna Cb~O. C1cero Francis;co. Erotides Fran-

Caja zeiras, 15 - Cordi.:i.is congratu- so v. excia. voto congratulações pela to de Figueirédo. prefeito ca;~ªf_ho . . _ c~lmo. Luzia Fernandes. Julio Fon-
lações grande exito v. excia. - Ma- maneira que- (]pfpnrlPm Pnti·h, 1-)ra- Conceição, 15 - Con~ratulo-me emí- efusi~· ~n.a, 15 . - Ap;esento v exci~ seca. 
rin Noemi, professora escola. Gremio sileira. - Saudacões respeiLOsas. - nente Chefe Nação subjugação rnovi- d as cong:iatulacocs haver domi- Araruna. 15 - Pela jugulação sa-
Artistico. Maria Donatila Pinheiro, professora mente sedicioso e hipotPcamos govêr- ~i5 ºr1~novin~~nto. se~i~ios~ que_ in_imi- nlrn. integrali:<-ta 1rrompida madrugadí! 

Cajazeiras. 15 - Grande honra a- escola noLurna. no vnssencia inteira solidariedade b .' • · pá tua mspi~ ado.s pnnc-11?105 1-1 corrente. escola rudimentar Riachão 
presentamos v. excia felicitações vi- Ca.jazeiras. 15 - Cumprindo dever Respeitosas saudacões. - Antonio ~~~~~m~~~a~'i ~)i:,tendiam . il~felicitar deste m'-Jniciplo. vem apresentar .a 
toria alcançada. - Alunos escola de brnsilidade alunas es;cola noturna Franca Alencar e Francisco Rarnalho - ~ ' Bta. ~1- Atenciosas sauda- vossencia ,'iU'lS congratula<ióes vossa 
Gremio Artistice. Caia::rP!rai- removidas pelo heroic:ino de Alencar çn~~-~r~na~º~~d'::. te;~~~;~~ico ato bni- heroica atitude movimento. Respcito-

Cajazciras ... 15 - Dcai)..te bravura v f'xc-ia. exterP~m Sll'l-" felic:ihtrõf'c; . Conceição1 15 - Congratulo-me vura v. excia. rcoou bem dentro al- :--as saudações. - Beatriz Ah'e.s Torres 

~~~~t!~~~oscº~eb~~~ofô~i~lrasuf:r:i~ Es'fiJ~~e;!r5c,~1azcir!~e n~~!~~o c~v~~~ ;~~!T~~a u7I?i~~~1e1~~:ÓJ'Í~te~~~J~gac~~~ ma povo_ bras ileiro. por isto, QU"ira re- ~rof~s.c;õr~ ~un;, Rita Sous~. Jo~é 
No"o apresentamos vossencia cntu- tecar a v . excia. inteiro apoio e soli-1 tra _situação nacional. . Queira vos- ~=~e~ ~~mh_a..., felicitaçõc~ Respeito- n2_ui~~m !1

~u~10. rt71~~;, Adl~~J~a.Abi,: 

·.~'1ªtslt."~~11ªnso Iecloicnistaoçl1·õdcasça-cole,v,aosnsdaos P,.r,,escte1_s_ , ~~~·;~~~de it~~~m fp~dceo e"'ºct'e,,b.melea,~1tao in1,ete,a- ;f~~~~e ~ceR_1t:~·l)C1~~~ª_h: si~~eJ'a.ªço_esso.hd~ Silva~ ~çoe~. - Ma1;a da Penha mingos Mendes, Cicero Santos. Seve~ 
·1 ,~.., .., ... Aranmn, 15 _ Queira receber feli- rino Santos. Leonel Sn.nto.s, Jovellno 
t.uiçóc. :; nacionais. _ Atenciosas sau- , b.r~vura pesiioal de v . e.xcia. para fe- Te. Fra1)c1sco d_e. Sousa Man~111eira, citaçõc::; grand(' ato bravura v. exci• nc,1ems_haP.edS
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darões - Diretoria docentes e dis- llc1dade de nossa Patna - Sauda- delegado de pollc1a " .,. 
cc1-iLcs Escola Normal Cajazeiras . cões. - José Rolim Araruna. presi- Conceição, 15 - ·Classes represen- ~~~r~·r~~~-~ali~aá

1
,~!:!~~a l~ri~~~?!ª t 1

- D::i_masio. Neves Gomes. Maria Cunha 
Ca iazciras. 15 - Professora e alu- dente. ta tivas distrito Santa Maria déste mu- Atenciosas &auct8 ç°ões _ Pro~ n -e· 1 Alme Cunha. PPnh:.1 CunhR Leonl,f 

nos escola Belo-Horisonte apresentam Cajazeiras. 15 - Em nome Circulo nicipio, felicitam eminente Cher.e ato Nanci Bezerra . · e.<;,sora Cunha. Estf"li1rn Cw:iha. José Tomas, 

~a~iS:~~
1
rc~~i!i~~i:~~-d~~ll~aJ~~~a~~s~ ~~;~a~~

0
c1~.alo~~1~g~a~~l~~!s t~~?;";;~~ ~~~~~;!iv~oss:~~~~t~~!~~~do 111~~~;~~~~~ Arnruna. 15 - Aluno~ primeir? ano tava;~n~!-~ª~~~r~u~eJ~~a E~~~;r°Ãq:i~~-

- Rosa Meira. roismo demonstrado 1em face da ma- nessa Capital. Queira vossencia dig- Grupo Escol~r des~a ct~ad,e apt esen- 1 Cleonice Torres. Uh!-..,;es Ribeti·o, Rita 
Cajazciras. 15 - Corpo docent.e sorca integralista ,iu[rnlada pela sua n<H-se aceitar nossa sincera demons- tam vossa e:-C:elPl1CHt smceros para- Oliveira . Antonio Aquino 

Grupo Escolar "Monsenhor Mllanez .. bravura para felicidade dn Nação . - tração de simpatia seu opero~o govêr- ben~ p_el:1 yitona que aca~a alcançRr I Araruna. 15 - Prlo modo patriotico 
desta cidade congl'atula-se vossencio Sau~acões. - João Ferreira Cruz, no a quem hipotecamo!- inteira soli- sôbre mmugos nosso quel'tcto Bi:a~i~ 1 com que v t>xcia. repeliu inimigos da 
vitorin Estado Novo contra. inimigos presidente. , dariedade. Respeitosas saudações - Ats. ~els. -. Manuel Macêdo, Cicei a. Pátria. apresenlo minhas fellcitaçõe~. 
Patria graças bravura patriotismo e- CaJazeiras. 15 - Os abaixo ~:::!-.ina- Leonel Pinto Ramalho. João TPles, Ramos. DButi~ha Co!:>ta. Ai:cobaldo AI- - Atenciosas saudações. - Maria das 
mincnte Chefe Nacional. - Sauda- dos revoltados com o novo movimen- Antonio Pessõa, João Pessõa , Pertro ,·erga'. Tcrrzmha Car_nei~·o Cunha. Dôrcs Andrade . Profe:;sôra, Estola Ma-
ções. - Adalgisa Reis. diretora. to sedicioso surgido na madrugada 11 Ramalho. Isaias Jacobino. João Lopes, i:~~.~n~~~~i.rc~1;~nft~c;e S~~~:.,,T~:::1~ capa. 

811~ªJi:~~!~~e~ta;-G~:~~
1
º~~cJ~:~

11J!~~ ~?~;~ett~~·as}f:i:~~~°vi~!~ºJo titi~~~s ti~~ ~~~u~lrru~=~~i:~ival J~~~~~ues~º~:s: Cunha Lima. Rita Henrique. Jo~éfa Araruna.. 15 - Apresento a v excia 
1a cidade saúdam vossencia grande por termo su~ existência e implantar nuel Pinto, João Leite. Alvaro Leite. 1~:êf~ô~~sCi~t~~r~e~~~~r:~ ~~~tt'181!~~: ~:~1 

;'~~n~~e
1
º~e';::~iie~°nc~º~~ui1f!~~

dcfcnsor nossa Patria. desorde;n r.egr~1e vimi'?s l~opotecar a Manuel José Figueirêdo, Martildes tontéta Carneim Cunha. Antonio Car- procurou infelicitar tranquilidatj.e fa-
Cajazeiras. 15 - Aluno~ quinto ano voss.enc a L- tn .e1rr 50 _1danedade . seu Leite. Cirilo Ribeiro, Manuel Antonio neiro Cunha. Ehcta Fialho Moreira, milia brasileira. madrugadn l l cor-

~c~t~O cfds~â~ª
1
~~~~~1~~~nl~Y6ri:~a~~~·~ ~~~r~~~lid~~CJ~~-~il~t1~aº t~:i~sa~~~i! fini~ig~:i~~~~à tft~~~~~v!~b::~~g:;I= Epitacio Fialho Moreira. Iolanda Lu- rente. - Respeitosas saudnçõe!-. - Ave. 

fe gO\·êrno expressão maxima bravura pednnos com maximo empenho exe- ra, Angelino Ribeiro. Noé Manguei- ~~~
1
i~la~~~~édtu:C:~~oni~ac~~~~ Fi,Í~~~i~ ; ~~eªm~!~~!1~Fict:

11
~a~;:~:=s~f: t~i~t~~eira 

pa~~J!~~~s~\~si~itÁ1~nos quarto ano f~1
iã~a le1; 0~arc:~~e~t~·~a.to1~~:a in~~;i~~;, :;~~. J~!~roL':J~~1o~i~~~-~Uii~n~~nioLu~1ºa-. Graça~ Brito. AlJrêdo Olin:int Lima, l Araruna, 15 - Queira v. cxcia. acei

Grupo Escotai; _des_·ta cida(}e cumpri- exen~plo ª?S que procuram ten\ar con- Roque Bezerra. Amal'o Jacob. Anto- Aguinal_do __ Nunes, l\>.Iaria Elita Mo·r-ei.- '!_lar sinceros pnrab.cns pel_a vi~óría que 
m('ntamos voSsenõia jugulação interl- tra mtegndade da nossa quenda Pa- nio Jacob, Elias Bezerra. Roldào BE'- ~-:,; ~~~~n~/1!~ª e TJo~:sc!'td~s~ião Dan- ~~~~~i.st~ Aitfinº)!~~ s~~~~;i:s. ~ 
tona inimigos Patria graças inexcedi- t.rla ·. - Respeitosas saudações -_G~- ?..erra, João Bezerra Filho, Eleuterio Araruna, 15 _ Sentimento patnoti- Profcssõra. Nair Nunes 
vcl coragem patriotica grande chefe miman<? de Sousa. empregado pubh- Be1,eira e Antonio Ribeuo co aruma nossa alma Juvenil mandar I Ara1una 15 - Invest ida ci1mmo~e 
~n~ªg1;.~~6SEs~~a;-d~i~n6fctaJ:r~~iJ~ ~~; iS~!1c~~te;!~r~1~c~li~~:~çaf~rrceg;= Conceição 15 Comerciantes, fa- Ot longe nossas palmas no.ssa~ flõ1es que ' excia soube rt'pelu patuotica-

d . 11 zendetros, J.1dustna1s. 1es1dcntes nest.P pelo modo altrmeuo patiocinastcs que- mr11tr, mad1uga.da 11 C'Ol'l'ente mete-

~~~~11a~1~i~e~~i~~:ii~f1?as~T!i~~i.ade so- ~·~i~c~a~tlub ~~im!~~tan~o~~ic,e1\.,1~et ~~~r~~!~1t0 ~~~~~~!1~ :e~s~~;~:s~~~e~~~= ~~~a d~~;à;çõ~i vi~ a~i~~~~~c~ 1 ~~~eed~~ \ ~u R~;p~~t;iaªº:a~JA:t·:.t
1~ºln~1

g~~s. 
Caja.zclras. i5 - Alunos segundo tas, comerciante; Luiz Paulo e Silva. so1 patria mãos deshumanas que de- GPolancta Pedio!in Jose Odon Eli t1. • nino p1ofesso1a 

Ano Grupo Escolar dista cidade saú- comerciante; Cicrro Aprigio de Brito. seJain fe111 co1ação Brasil Para unw I Rodrigues Benedita Baro.cho, D1van-1 , 
dom vossencia supremo defensor des- comerciante; José Caetano, emprega- demonst1acõo s1nce1a úe pat110Lismo da Carneuo, Oes1lda Costa Conna A1a1una , 15 - Pelo bn,hante a.to 
tinas Brasil. do público: tenente João Farias. Lin- 11 ipotecam ,erdad~ira sohrlanedflde seu Vieira Jo~e LBurrntrno JadPJ Sobral, ele bravu1a de v exria madrugad:i. 11 

Cn.iA.-zelras. 15 _ Alunos nrlmeiro dolfo Daví, comerciante; Adauto AI- govêino qualquer emergencia Atenci- Josf' Mc1cedo Dialma ca,neuo Dag- co11e;1te queira nce1ta1 mmha,; feh .. 
ono Grupo Escolar desta cidade en-1 buquerque, comerciante: Crispiniano asas saitdações José Otaviano >\n- nun Alves Edite Ar.i'JJO Antomo Mo- citacoes elustvas mais esta grande con
canlados lição patriotismo acabais dar Lustosa, comerciante; José Dantas temo Rodngues, Jullo Gomes. Vcn- reua. Bctnaclcte Beze11 a , Eugeni,1 Mo- qmsta yovo brasilPuo:. - Atenc1~sa" 
~;riúclnm vossenc1a condutor destinos B1·aga. comerciante: Antonio Dias. ceslau Ramalho. Antonio Sitonlo, Rol- reira Elita Santo&, Maria Anjos, Ab1- 1iattclaçoes. - Carmcn Stlva. pl'ofessor~. 
nossa Patria . comerciante: José Leite da Silva. co- dão Mangucirn .. , Jo·~é Figu<'irédo. ,l%(, gail Pereira. lohrnda Lucc'la, Luiza .. SOi._tSA. l3 - .. Alunos Gruµo Escol:.:ir 

Cajazetras. 15 - Felicitações hon- ,merclante: José Alvino Leite, comer- Dunga, Nelson Ribeiro. AgrícolR. Ro- Borges.·. Herriete cai·valho. Jo:.é Pli_-1 Bat_ist.a Leite. peo __ ~eno. s rc.bentO!'. dO' 
rosa vitoria v. excia _ Da1ila carta- 1 oiante: José Almeida, comerciante; 1 __________ mo. JMé Umberto. Inês Fialho. Lui<; Brns1l heroico emocionados ante bra-
xo, professora -escola "Comandante Vicente Alencar. fazendeiro; Deomi- Lima, Margarida carneiro. Jo:fo Pe- ~ura vossen?ia. gr11ndê1a alu,·pz hrro~ 
Vilrll... dio Cartaxo. comerciante: Francisco qucno rvoncte Araújo, Almir Fonsê- ismo defcn.sores da pátna atest.am SW'. 

Cajnzeiras, 15 - Parabcns vitoria Lustosa. empregado público: José An- ca. admiração mais calorosa:-. congratula-

t~~~~ºc:g1:º .!~:~ai~~~Jr:ctrtal~ A- ~~ri~. S~~:~r~~~~1:~ia;;:;1cti~~on6~
11
~:; Araruua. 15 - Mocidade estudicsa ~~~~ª~:C~~e~a~~~11J: ;;~1{;~ ~!~= 

Cajazel_ras. 15 - Felicitações vos- Brago.. comerciante: Pedro Gomes de i~rc~~-: .. ~~est~·~ic~li~;~o~a~01~~~!1~~
1
~~ mundo Nonato Fonte.!- e Dalv'1 Sllveirrt 

!;cncl:i. vitoria dia 11. - Saudacões. -- Albuquerciuc. comerciante: Abel Mo- - ,Pelo 4.0 ano: - Raimundo Prrcira, 

:;~~gi~1~1c~0~~~~· professora escola ~:~~~et!-~~enJ~1~º:c~~c~~~~1 ~or~;~~e;,~- !:ci:tv~~~nd~sp~r~~ia P:i~
1

~~~~~~~o n:~ ·. ~:l~;.ª _M;~z~r~~ .. ea~i~d~n J~~~1l~~r~~~ 
CaJnzelras. 15 - Parabenizamos comerciante: Benjamin Lira. comer- clrugada. 11 rmTP.nte contr~ l~lmi~o.:. Xavier Idllva Cordeiro e Maria Jose 

''OSsencia grande vitoria dia 11. - ciante: Antonio Adelino. comercian- da Pátr1~ · Re~pri!osas s~u a.çoes. - Pordcu's Fernandes - Pelo 2 ° - ano · 
Alunos escola "'Higtno Rolim". te; Antonio Regino de sousa. empre- Aluisio Ctmha Li?~ª· ~an~ro pcu~ha -- Maria Medeiro·s Terrsa · Cirila r 

Cajazeiras. 15 - Em nome Escola gado publico: José Rodrigues de sou- Lima. Zcno Morellrt, ana ei:e ra, Itamar Fernandes ~ P"'lo l O ano: -
Profissional Cajazeiras levo vossencia ~a comerciante: Pedro Gonçalves. co- Radí Pedrosa. Manurl Pontes, Livra-, Epifania Lope<i. F'1·ancisco Ünldino e 
felicitações vitoria dia 11 imposta glo- inerciante; Gonçalo Marques. comer- !!t:11

Lºuz~º~~~e;~a~~~~cl :;:;~~~~c:;'.Ju~~~ Dl•usaline Gonçalves 
~lr;~ri;ao Brasil. - Irmã Maria José. ciante: Josê Guilherme. comerciante· Macêdo, Paulo Ponte~. Hermano Soa- Sousa, 15 - Corpo docente Grupo 

Cajazeiras. 15 - Congratulando-me ~~~~nl~e Ak~~~~~- ccoo~~~~c~~a~~~; Nti~!; f~~eTC'i;~~!~1tuc•~.ioll;~~to1;
1
1~sé o~~!!~~: :ii~~~t~·!,~~~si:a ~~~~.;~:d~~~lg~:C~~l~;~: 

vossencia haverdes saído ilêso igno- Simões, comerciante: Candido Simões l .,1,•1,.-~..,_~n Maria Severin::t. Amanda Fon~flca. Jo- 1 do foi sufocado atentado soberania 
mtnioso atentado brasileiros indignos dos Santos. comerciante: Ercllio de sé Fialho, Lui:-'. Teixeira. Marin Neve:-.; 1

1 

Estado Nôvo. Ato herotro vo:;.sencl~ 
;;~!~11fe d~~~i~~~~ s~1TJ~i~eJ~â~tai v~::~ ~~~!~~ji~~~r~tiséte~at11ia~º ra1::1~1,;·~~~i;· Silva, DOUl'ÍVfll Bi1.errn, Adel'it:'1 Oo- ficará perpetuado memoria todo bra 
bcncmerito govérno felicidade quer!- Antonio Pereira. fazendeiro; João Lé ';;es, ,oct~e .Fio.lhoG c~:;m~1 lTr~nn_o. s~leirod digno éstc nome !-erv~nd~ cxcm-
do Brasil. - Anselmo Chaves, pro- do.s Santos. comerciante: José Assis. F!:1~~~ M;~/:

1
~·ercf':~

1 
.foa,~~' ~raª1~~

1

; ~i~I.~~ ::._s ~·:i~/~ei~~!in-F~~l
1
e:~oP~~~~~ 

fcssor escola Pe · Anchiéta comerciante; Lucas Moreira de 011- Maria Rod1;gucs torfl. Professôrn Laura Cartaxo Anri 
Cajnzelras. 15 - Corpo docente vetra, comerciante: Manuel Joaquim, Araruna 15 Alunos 4 ° a110 Gru-, Cartaxo, Maria Eulina Braga. Muia, do 

Grupo Escolar desla cidade congratu- comerciante: Dimas Sobreira Andrio- ll••llf'!II' po Escolar. Aranma. dominodo<i .,enh- ceu Benevlctes. M~na Emitia Pires 
lft-'.'.C vossencia vitoria Estado Novo la. empregado público: Domlcio Ho- mente cln1,mo, envi.:1.m vo~enc1,1 vo- Santa Luz.la. 15 - Docentes Grupo 
contra inimigos Patrla graças brevu- 1anda. empregado público; José Go- tos congrat.ulações e hipotecam Elb!.O Escolar Coeh10 Lh;hóa. co11oo.rratulam-.,e 
ni patriotismo eminente Chf'[e Na- mes de Sá, empregado público: Val- Juta solidariedade. Sautlaçõec; respe1- vossencla pela bravura teve no mo\'t-
cional demtro Fernandes, comerciante: Do- lll'!l .. ~111111·!!":; tosas - José Olflvo. Manetl.• Medel- mento perigavam soberania Estado 

Ca1azciras. 15 - Aluno:; primeiro na.to Pereira, comerciante; Isaías Pe- ros. Llndanro Almeida, Franchica Cor :Novo, µcssón v. exciR - saudações. -
~!'º cf3~1à~lc~~~à~~ ~l~~r ~scolar. ~J- ~~o F~~nz~cd~~~a~~Ín~~6l~~i~~n~Jaq~~~ -•il!a!!llal!!ll!!l!!!!!!Íil nelia, Eunice Nune:;, Lourdes Olivet- Pedro llorge, Diretór. Lusla Mcdciro:,, 
ilrfcn1,or n~s.1;3 Pat.rJ~ enc a g1a e c~rlnr.. co1nerclante Adrln.no s,·nco, r~.<ILouTrdcs Alves.nJose c,,arnf"!!~· El'u .. H,llcta Medeiro~. Jo~ofo Marinho e Ma-

u ,~ n1·ton~ n111nr·1 11 i•~r'I" p, r ~ Alhi pr,,,fr· ·,h,. 



! ... A UNIÃO - Ter~n f elrn , 2·1 dt> maio de J!13S .. 
Wa:erley & 0.'' Lt<la. apre· ÍIII 
sentarão no palro do "Plaza" 
urna novidade se11sacional ! 

O Gordo e o Magro 
(2m carne e o s ::) 

com sua troupe de atrações 
clestacando-Re os Bailarinos 

acrobatas : 

l"lelya e Drag:or 

F~PET/\CULO PARA RI R ! ESPE1 J\CUI O DE 
/\ J(I E:.! LINDOS NlJMEROS MlJSICAIS ' Ul:S

LUM llRANTb EFEITOS Ut. l.l lZ 1 

Cacl eir::t numerada 
Halcãu-

1 $ 000 
:»$ 000 

,.... ,--. ,-,, ,,--., ,-, r v -,r"-,,-,,,.-v-.,,-..,.-.,,,-..,,-, ~r'\/'\~rv"'.,--, ...--... ,,--.,r-, ,-., ,-, r, r, ,..._ ,~ ,~ ,~ ·"'"''"''"' ,--. "· ,..., ,-., ,--. 

SANTA ROSA NO PROX!MO D~M!NGO NO Pl,,tZ.4. li 
EM T RES SESSÕES 

Clark Gable e Loreta Young 
Hoje d11ti s fil mes üs 7 e meia horas 

'ij ll oje no Pl,A.ZA. último dia ás í e meia 
Preços - 2$200 e 1 $liü0 

j 1,; 1, E ANO R lª O \1 E 1, 1, 

E~ 
O ÚLTIMO ADEUS 

E A TERCEIRA SERIE DE 
( a maior sapatea dora clô munclo !) 

NASCI PARA DANSAR 

O oTito da SeJva 
b 

O Fantasma Vingador 
UM ROMANCE EM SERIES DA 

PLAZA. ! Hoje mat inée ,ís 4 horas-O 
GO RDO E O MAGRO em l •' ilhos do 
He~crC o - Preços unico - 800 reis UM FILME DA 20 TH . CENTURY R. K. O. RAD!O-Preços:. 1$100 e isoo 

Amanhã na PbAZA uma bADRA ENCANTADORA MYRNA LOY 

SPENCE R TRACY ,. -SECÇ.ÃO LIVRE 
CAIXA CENTRAL DE CREDITO 
11 AGRICOLA DA PARAIBA 

(Instalada a 18 de janeiro de 1934) 
BALANCÊTE EM 30 DE ABRIL DE 1938 

A~sociados . 
Moveis e Utensilios 
Titulos descontados 
Letras a. l'eceber .. 
Ccntas correntes garantidas 
\·&lóres caucionadot . . . . 
C<-lixas Rurals - Nossa conta 
F .... tado da P araíba - e Especial 
( orrespondentes . . . . 

ATIYO 

Eleitos a cobranç.\. . . . . . . . . 
1':mprestunos do Fomento dn Agtlcnlturn. 
Cc,n~truçf10 da sédt 

CAIXA' 

Em moéda . . . . 
No Banro do Dra~il 
Em Oll1ros Bancos drt praçn 

n1vC'r.sn~ c-ontas 

Cu.pitnl ........ . 
Fundos de reserva . . . ... 
DPposltos poplUare:; 
Contas correntes <.:Om jur'>.s 
<'lmtas correntes st•m juros 
Depositas a prazo flxo .. . 
D<,Positos de avi~o prévio 

r .\SSl\'0 

Cr.ixas R\tra1s - Sua conta 
CcJbrança de couta alhritt 
Dt·positantes dP valóres em garantia 
TJtulo:,; reclescontos 
E~;tado da P ara1ba - C Fomento 
n:vlctendos . . . . .. 
Ponificações ás Cooperat.lvt1s .. 
D1\"ersos contas .. 

João Pf't-!;6:i 7 de mnlo cl<' 1!)38. 

147 .661SOOO 
299 :477S700 
165 450S000 

3 :250$000 
31 :605$500 

2 200 : 587 S500 
65 :247$300 

857 :456S800 
l 275 :075S20\J 

104:5085900 
54 :467S200 
99 :854$300 

487 279$100 
24 :812SOOO 

135 :628$300 

612:588S700 

37 ·143S800 

5 989 : 502$600 

l. 864 ·006SOOO 
218 :3045900 
368 :326S900 
442 :8l 7S000 

44: 179S800 
504 :992S900 
239: 335S500 
29:65 1$000 

487 :279Sl00 
1 275:075S200 

173·000$000 
50 472S000 
54 :038SOOO 
49 751S80~ 

188 :272S500 

5 989 :502S600 

o\lva ro da Co~ta <iuima d i ts -
J , S. '1ousinl.lo - Cont..,dor. 

Diretor C.C'rentl'. 
U,.i..L. 

LEILÃO JUDICIAL 
Andrade Lima 

DA MASSA FALIDA DE CUNHA & 
CIA - NO DIA 8 DE JUNHO DO 
CORRENTE ANO, A'S 14 HORAS EM 
PONTO A' RUA MACIEL PINHEIRO, 

N ' 350 

ANDRADE LIMA, Leiloeiro Oficial, 
autorizado pelo BANCO DO ESTADO 
DA PARAÍBA. sindicos e liquidatá
rios da referida massa. venderá no dia 
e hora acima indicados todo acêrvo 
da mesma massa exi~tente no pred.io 

âe:t;5
~iJ~~e.á o ~~l~l !~~~i~ d:i::i~~i~f~ 

nismos para fabricação de cigarros, 
motores e gaz pobre e elétrico, per
te1::1ces para o mesmo fabríco, bureaux, 
mesas, armações, depôsitos de madei 
ra, estantes, tabique, cadeiras, tam
boretes e mais objétos menores. 

Na quarta-feira, 8 de junho. ás 14 
horas em ponto, á Rua Maciel Pinhei
ro, n. 0 350. onde estiver a sinal do 
Leoloeiro Oficial ANDRADE LIMA 

NOTA: - Dito leilão será levado a 
efeito em um sô lote. 

João Pessôa, 24 de maio de 1938. 
Banco do Estado da Paraíba. 
Dion Vilar - Gerente liquidatário. 

ai 
JOAO DA CUNHA 

t 
Convite Missa de 7 ." dia 

,\ fami li:t cJ,, .J(L'i.O JlA Cll:-.:H A <'<>mpu11gida rom o falr
c·imrn to ele seu r hefr, con\'ich.1 os parentes r ~11ni~o, par:, a missa 
de 7. o dia q u P manda relehr:11· na Igreja da :\ Ii,t.•ri('{)l"cii:1, no dia 
~t) do co rrente, qu ::ir la-felrn. ús 6 J 2 horas. 

An lrcipa damrnle agracle(_'e ªº" qur comJl.lr<'<'rrr 111 a ê-s,r 
~lo el e re li g i:lo e c:.1 rid ade. 

AOS MEUS CREDORES 
Estando em negociações para levan-

tar um emprestimo a fim de saldar 
todos os meus debitas, convido os meus 
credores a endereçarem ao meu ad
vogado dr Alvaro Gaudencio (Rua 
Irlneu Jofilt_ 165 - Campina Grande. 
os esclarecimentos concernentes aos 

"A PREVIDENTE" 

Cooperativa de Crédito e ~.f.~~º';;;~11
~
0t~:é,~ º~';1r!:n ~· m;~~~ 

Vendas de Fumo de I ~~~fJ::0 sobre as possibilidades da 

Autorizado pela diretoria da "A 
P REVIDENTE", convido todos os so
clos em atra20, quer os residentes 
nesta capital ou fóra dela, a regulari
zarem seus debitos para. com a refe
rida sociedade, pagando os obltos a
trazados até 31 deste mês. inclusive 
os de números 717 e 718, sob pena de 
eliminação. 

Bananeiras "ª~º~~ ~J~:s~~~~ ~~~;~~to~~s!}~sr;·~= 
Faço tambem ctente que, todo e 

qualquer socio que venha a falecer e 
não esteja quites com esta sociedade, 
perderá o direito ao peculio, confor
me determinam os Estatutos. 

. ri." CON\'OC~ÇÃ O) 1 :o s~:~t~~hádo (j~:ti~~r !i~ga~ç~~/~?!~~ 
Nao tendo comparec1d~ numero _ le- neg·ocios. 

gal de ...,oc1os da Cooperativa de qred1- campina Grande, 20 de abril de 

~r~ ~!~11!:ç~g Fd~~
10

~ss~~~éiac
1~:~:i 19~i fu.~:d:.~~áSiJ;~i::ml\: ~tci;:~~Ônhe

::~~~rg~~!n!. dia ('~rvcfgª~~~-re1~:1:;~~ cidã). 

João Pessôa. 4 de maio de 1938. 
Da niel Mad inho Ba rbosa, 1.0 secre

tario. 

ficam novamente convidados os srs. 1.-------------------------
socios para uma outra sessão de as
sembléia geral extraordinaria, a reali
zar-se no din 4 de junho proximo. ás 
13 ~1oras, em a séde da mesma Coope
rativa. nesLa cidadP, com qualquer 
numero de socios quf> comparecer. Nes
sa sessão. serão eleitos os membros do 
Consélho de Administracão que tem 
de terminar o manda to do Consêlho 
que renunciou 

Bananeiras, 23 de maio de 1938. -
St>verino Correia de l\frnezes, presi ~ 
dent.e do Consêlho Fiscal, ·em exerci
cio de presidente 

ALUGA.SE 

:t:/';~~~;'.a~õ~~p,~·~·~1i: .. t~~l~~.t~~n~
1
;, 

F U B A S NúMERO UM 
DE MILHO E' o "LEADER" DOS FUBÁS 

FINO - DELICIOSO ~ ORIGINALMENTE EMBALADO 
PRODUTO DO MOINHO DA LUZ 

SAQUINHOS DE CELOFANE Quilo 1$400 

------ !~ [ " $700 

P e<;a pelo t elefon e 1427 - FABRICA IMPERIAL 
MACIEL PINHE IRO, 270 

Agente depositario: R, DE LIMA SANTOS 
llARAO DA PA SSAGE)I, 9 

Uma casa á Avenida Epitacio P es
sóa, nova. recuncla. oitões livres. toda 1 

murada. com jardi m. trndo as seguin-1 

2 sanNtmrntos. f'tc Preço baratissimo. 
Vêr e Lr Atnr ó. Avt"'n í<lu Ep1tac10 P es-
.sõa n.n 861. '------------------- -------- · 



A lTNUO· - Ttrça-f~ira, 2.1 d.- nrnlft de 19:}~ . ~ .. ., ------------------------

.. 

MAGNIFICENTE ESPETACULAR No pro~imo FREDRIC MARCH WARNER BAXTER 
LIONEL BARRYMORE - JUNE LANG dia 5 de junho no - REX - o l. º lançamento gigante do mês 

dos frandes filmes ! ! ! O CAMINHO DA GLORIA Uma realização épica da - 20 th ClNTURY FOX 

Mais 11m romance colorido domingo no - REX - na "Matinée Chique" ás 3 horas e em "Soirée" ás 6,30 e 8,30 ! 

A magía das cfü·es naturnis, emoldunindo os encantos de um lindo l'omanc., de amô1· , , .. 
"'Ili, ' ' 

ANNABELLA - a mimosa estrêla francêsa ao lado ele - HENRY FONDA, em "\.V '""' 
~# 

1 D í L I O C I G A N o~ 
Corn LESLIE BANKS e JOHN MAC CARMACK - o notavel tenor Uma produção da - 20 th CENTURY FOX 
NOTA IMPORTANTE - ESTE FILME so· SERA' EXIBIDO NOUTRO CINEMA DESTA CAPITAL. 60 DIAS APO 'S SEU LANÇAMENTO NO - REX 

Amanhã no - REX - a maior "Sessão 
das Moças" do ano ! A pedido geral ! 
O DRAMA QUE COM SUA MUSICA ENCANTA E 
EMOCIONA PROFUNDAMENTE MAIS UMA VEZ 

PARA MATAR AS SAUDADES! 

IRENE DUNNE - ALLAN JONES 
- em -

MAGNOLIA 
O fiJme i11esquedveJ tht 

NOVA UNIVERSAL 

R- E- X 
Soirée á.5 7 ,38 

O CINEMA DE 
TODA ACIDA

DE CHIQUE 

QUINTA-FEIRA NO FELIPÉA 
' O oClio 1mp1acavel áe uma multidao mal mtormada exigia que éle po.gnsse com a Vidu 

um crime que náo cometera • 

W ARNER WILLIAM - KAREN MORLEN - em "" ., 

VENCIDA A "l' CALUNIA 
Com - LEWIS STONE 

.. -

Um drama da - PARAMOUNT 

FELIPÉA JAGUARI BE 
Soiree as 7 15 Soirée ás 1,15 

o espetaculo máximo no genero que lança o - JAMBOREE As aventuras e o sensacionalismo de um novo idolo do UMA PAIXAO SELVAGEM NUM AMBIENTE TAMBEM 
"far-west'' ! 

GEORGE MURPHE - DORIS NOLAN 
T O M K E E N E - em 

- em 

PINTANDO O' SETE O RIO ESCARLATE 
Juntamente a 2.1i série de 

Uma revista da ..,_ NOVA UNIVERSAL O CAVALEIRO FANTASMA 
Complementos: - NACIONAL D. F. B - FOX MOVIE
TONE NEWS - jornal e O . A V ARO QUER O OURO DO 

SOL - desenho colorido - ... .. :w. 

CINE s. PEDRO 
A CASA DOS GRANDES ROMANCES DA TELA 

Com llUC'K JONES 

UNIVERSAL COMPLEMENTOS 

CINE-IDEAL 
1 

HOJE - A's 7 horas 

- - - SELVAGEM! 

W ARNER BAXTER - JUNE LANG -# 
- em -

O CAÇADOR BRANCO 
Um romance da 20 th CENTURY FOX 

Complementos 

M ETRO PO L E 
O CINEMA MAIS AREJADO DA CAPITAL 

HOJE - Uma sessão as 7,15 horas - HOJE HOJE - Uma sessão ás 7,1~ horas - HOJE 
r--

11 

' 1 

1 1 

1' 
1 

UM DRAMA POLICIAL DE PALPITANTE ATUALIDADE ! 

LOUCURAS DE 
Melodias as mais bonitas ! Vozes incsqueciveis ! 

* UM GRITO ECOOU NO SILENCIO DA NOITE ! WINJFRED SHAW - em ~ 

RAY MILAND - o galã de " Princêsa da Selva", em ESPERANÇAS PERDIDAS 
A EVASÃO DE BULLDOG DRUMMOND ESTUDANTES Juntamente a 6. ª série ' ' 

UM FILME DA " PARAMOUNT " FLASH GORDONJ 
QUINTA-FEIRA - "Scssào das Maças" - Uma terra onde a.penas so- -com-
brevtvem os mais fortes l - WARNER BAXTER - JUNE LANG - em 

Com LARRY BUSTER CRABBE - UNIVERSAL. 

o CAÇADOR BRANCO JOHNNY DOWUS QUINTA-FEIRA ! ! ! - RAY MILAND - HETHER ANGEL - em 

Um drama da - 20 th CENTURY FOX A EVASÃO DO BULLDOG DRUMMOND 
-e- SEXTA-FEIRA ! - Atraente •· Sessào ctn Alegria" SEXTA-FEIRA - Homens acostumados à vida do mar cm Jutn contra 

todos os perigos ! - John \Vayne, em - SENTINELAS DO MAR. JW1tO.· 
mente a 7.11 e ultima serie de :FLASH GORDON, com Larry Buster Crabbe COMPLEMENTOS LOUCURAS DE ESTUDANTES 

ALUGA-SE OURO 290 (Em frente ao Cinema 
A casa recem construida com aco- Autorizado pelo Banco "Plaza"). modaçoes para pequena familia e sa -

AGUA FIGARO neada na Avenida Vasco da Gama n.0 do Brasil . 

t 
~95. Tratar na mesma avenida n.0 807. 

Agripino Leite, está com- CALDEIRA 1 
Tlnre em preto e castanho. Resiste aos fianho• CARROÇA 

quentes, frios e de mar. prando ouro pelo melhor Vende-se uma, de fabricação tngle-Vende-se uma para condução de 
leite, completamente aparelhada, com oreço da praça. sa, de chamas invertidas, com forç~ 

de 25 H. P . efetivos. 

a:et~:a~~v~:· rua do Tambiá. n.0 143. 1 Rua Visconde de Pelotas, Ba~-ã~~~rp~: !~r~9ris~~da, t rua g , ao Pe&sêa _ 

CINE-REPUBLICA Não esqueçam quinta-feira 

HOJE - Uma sessao começando ás 7,30 horas da noite - HOJE 

UM PROGRAMA MONUMENTAL ! o CONDE DE MONTE CRISTO ROBERT TAYLOR, o galã mai,;,; slnlf)ati-zado rla atualidade, em 

LOBOS DE NEW.YORK 
Umo. cinta super da .. Metro Goldwyn Mayer" , Juntamente com o em1>0lgante .. !ar-we:st" 

o SALTEADOR DO ARIZONA Com ROBERT DONAT e ELIZA LANDI 

"""" Com o destemido cavaleM!JACK HOXIE - Preços · 1 ª classe 1!100. 2" classe S600 

Amanhã - O FANTASMA \'lNGADOR - 2.11 !>érle con1 William Df'srnond ~ Joe Bonomo, Grand.e produçãe da - UNITED 
-
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LLOYD 8 R ASILEI R O BlSILlll &OMlS 
Praça Antenôr Navarro n.' 31 

lg11h 
(Terreo) Fone 1-4-4-3 

' :CPATRIMONIO NACIONAL); 

PAR~ O NORTJI 
Linha Belém - Porto Alegre 

"PARÁ" 
(õ '?HI fo111~ . fie d('.,.lc,,•3111c11to) 

Linha Belém - S. Francisco 
"RODRIGUES ALVES" 

PARA 

Linha Belém - Porto Alegre 
"PRUDENTE DE MORAIS" 

O B U L ~ 
"1 

Linha Belém - S. Francisco 
"SANTARÉM" 

E,1,perado no rlw 27 de ma10 . .sairá no mci-;
mo UJI\ pnro. Nntrd. Fortaleza. Camocim, Tu
toia S. Luiz e Delérn. 

( 1 800 tons . de dt><ilocameuto) 
Esperado no dia 2 de junho .sairá no nici,;-

1110 dia para Natal, Fortaleza, S Luiz e Bclcm 

(G 51.1 tous. de deslocamenlo) 
Esperado no dia 24 de maio, sairá no mes

mo dia para: Recife, Maceió, BAia, Vllól'ia. R10, 
Santos, Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre. 

(13.075 lon,'! de dcslocamculo) 
Esperado no dla 26. sairá no mesmo dia 

para Rccift!. Maceió, Baia, Vitória. Rio ele Ja, ... 
neíro e Santos. 

Linha Recife - Porto Alegre 
"CURITIBA" 

íCARCll'FIROl 

Linha Fortaleza - Porto Alegre 
"tUBATAO" 

{Cargueiro) 

Linha Maná os - Buenos A ires 
Linha Recife - Porto Alegre 

"'UÇÁ" 
"ALMIRANTE JACEGUAI" íCARGUEIROI 

F..-.pcr~dn no tlla 2'1 de m:1io ,o;;::ilrn. no mc.'.i
mo f1Jc1 µa.nt /\reia Branca e Macúu. 

Esperado no dia 1 de junho. sairá. no meS-
1110 dia. pora Natal e Fortaleza. (10 , 000 tons de dc~lol·amcntu,·· 

fü;µerado no d1a 29. saira no mesmo <hB 
para Recife, Maccio, Baia, Rio cte Janicro. s,:m
tos, P~nm~gua. Antonma, S. Francisco, Mon
lev1deo e Buenos Aires. 

Esperado no d13 30 de maio, MI ir~ no mr<;mo 
ctm· para Rcdic> Mr1teió: Rfo Sanlo~:--rrw 
Granrle. p,.101.~~. Por1o J\lC'~n· 

ATTENÇAO: - AVISAMOS AOS SRS, 

1 

PASSAOEIROS QUE, SOMENTE PODEHAO 
ADQUF:RIR PASSAGENS APRESENTANDO 

,o ATESTADO DE VACINAÇAO. 

"O LOIDE BRASILEIRO lt DA NAÇAO 
PARA SERVIR A NAÇAO", 

--·-------Acc,itan, .. carraa para as cidades 1enidaa ,ela lêde Vi.çãe Mineira cem traa1bord• em• A•rra dos ltei,. 

COMPANHIA CARBONIFERA RIO•GRANDENSE 
Linha regular de vapores entre Cabedêlo 

e Porto Alerre 
_) CARGUEIROS RAPIDOS 

CARGUEIRO "TAQU{ •1 
- Espcrndo do i:;ul, devera cllcg~r em 

nor;so porto no proxuno ct1a 21 o cargueiro "Taqu1". AllOS a nccc.ssaria 
demora, saira para Natal, Ceara, Tutela o Are1a Branca. 

CARGUEIRO "IIEJtVAL'' - Esperado do sul, deverã chcg·ar em 
110~0 port.o no prôximo dia 29 o cargueiro "Hcrval". Após a necessâria 
llemora, saira. para Recife, Maceió, Rio, Santos, Rio Grande, Pelotas, 
Porto Alegre. 

CAJloGUElltO '"l'AQU.\RJ " - Esperado cio sul. deverá chegar 
em nosso porto no pro'C1mo dia 2!J o cargueiro "'Taquan '' Após a ne
cessana demOt'fl., sain\ para Macau. 

Arentcs - LISBOA & CIA. 

Rua Barão da Passagem n.O 13 - Telefone n.0 230 

LLOYD NACIONAL S. A. UDE RIO DE JANE.IRO 

BE&VIÇO RAPIDO PF.LOS PAQUETl!I! ",\li"11" J':N'l'ltl! CABF.DELLO I! PORTO ALEORI! 

PASSAGEIROS "SUL" FA~8AOEIROII 

PAQUETE " ARATIMBo " - Espe- CARC:UErao "ARAC:ANO " - Es-

rado de Porto Alegre e escolas no dia pera do de Belcm e escalas nu dia 1. u 

2 de junl10, samdo no mesmo dta para j de juni1o, samdo no mesmo ct1a parai 

Recife, Maceio Baia, Vitóna, Rlo de : Recife, Macew, Baia, Rio de Ja11eiro, 

Janeu-o. Santoi:., R10 Grande. Pclottt.s Santos, Pan.rnaguã e Antonina µara 

e Porto Alegre. pan'l onde rcccve ca.r-1 onde recebe carg~. 

. . .,-.. ,.. 1 

"NORTE'' 

rARA DEMAIS INFORMAÇõES f'()M OS AGENTE!<l: :----~ 
ANISIO DA nUNN~ REGO I CIA. 

T 1 "A " 

1

- ·D ft 
I 

os o RI o ABA y H I coNsuLTAs: l Eacriptorio: Rua Barão da Pa11agem, 43. Telefone 11. 1441 -r e egrama ran 
<las 10 és 12 horas • ARMAZENS - PRAÇA 15 DE NOVEMBKU:N.º 87. 

CtrurglA~l•~-:,il:;·':::;~·:,.:~~llCa e do 
16 

ás 
18 

horas, COMPANHIA NACIONAL DE NAVEGAÇÃÜCOSTEIRA ,.,.1a:::::.~:,~~~irJi~~:;·'.~:~:~:~~:~~:~;~:,;·1p:o::t:; bext,a I PRAÇA ANTENOR NAVARRO, 53 - SOll. -:- FONE H 24 
--- JO,\Q PESSOA --- •l----------------------:--:--:-----::==:--==~~;;-;;:---E--C-'A_B_E-;1-,f~;t-O~ 

~ sÉvEIDNÕ CORDEIBõ: 
SERVIÇO SE~IANAL DE PASSAC:EIROS E CARC:AS ENTRE POR'fO ,\LliC:RE 

"ITAC:IBA" j 
Çhcgarà no dia 28 do corrente. sabado saira no 

mesmo ctia, para: Recife. Maceió. Baia, Vitória. Rio de 

PROXIMAS SAU>AS 

1 
ADVOGADO 

1 

1 Aeeita causas civeis, comercrn1s e criminais nesta 
1 capital e no interior do Estado 

Residcncia: Avenida Tiradentes, 266 
... João J>essôa 

J::llleiro. Santos. Paranagua, Antonma. Florianopolis 1 " IT1\QUATIA ·· - Quartn.-fcira l.º de Junho proxunn 
Imb1tuba , RiO Groncte, Pelotas e Porto Alegre. . 

! 
AVIS O 

RecebNno, · lambem cargas para Penêdo, Aracajú, ~éo~, S. Fr,rnci-.co e Jla..iai, ~.'-'" 01•::~~~a~;,!!;~~.ã.o no 
Rlo de Janeiro, bem como

1 
para Campos, no Estado do Rio, em tra ícgo mutu~ com • kOlKt 

M passagen, serão vendidas mediante ap .. cse•tac:;ío do a.testado de l'.dc,na.. ______ --~=,-:--
PARA PASSAGENS, ENCOMENDAS E VALORES, ATENDE-SE NO ESCRIToRIO, ATE' A'S lG IIOR.Ael, 

NA VESPERA DA SA1DA DOS PAQUETES, 
INFORMAÇOES COM O AGENTE - P , BAMOli:IRA DA CRUZ, ~..,..,.__ ___ --- ..,_,....__ 

===--===========·-1Moc>Oê:,oocx:x~oc>Oê3oocicx5õ<3coc~:l -~º~P~ORTUNO 
DR LUCIANO RIBEIRO DE MORAIS 

1 M I N H A S E N H O R A •. Paulino Gomes, resiclcnle ó 1lP 

ERpeciali::;la em doenças nervosas e mentais 

CONSUilfA DJARIAMENTF., DE 3 A'S 5 ' 
CONSULTORIO - RUA B/\RAO DO TRIUNFO, N,0 420 

• Borges da Fonsêca n.0 144. Ulfornrn 

Diretor ela Colou.ia "Juliano Moreira" ~~~~;cí~e~~~t;~ c:~~~~d~ci~·~
1~a1\~~:)~~1~. 

1 Já provou a bananada marca G A I V O T A ? ~~mc1:ªt1.f;,r\,,; .,:v•;~ctª~r,:~~' ;;; 

1 

G:.una; um na Travessa FJoriaun Pf'1-
Compre uma lata e compare com a ele outra marca. xóto; um na AVenida Floriano ]'el-

N IMENTO , xóto: tuflll bóa casa de tijolo, 111 1v" 
Que diferença na SABOR e no RE D , com agua e 1uz. na av 24 de ~"'" 

Ih 
~ casas (ie taipa nas nw s BC'llJ:1 nu11 . Não discuta ' e 'peça . nas me ores mereear,as. . Constan e Conceição com agua Tudo 

l' 1,N n1,: bl o .. ,.;, '"º-1 J de Mélo Lula I o, dicnlcs •c1·ão atcn-1 d~ttio «:\IHNt'l(!; llEN~ 1 d1du\ C'm hor:1,;;: prévja-
TAUIO •IA ('.at•it.tl. mente, m:1rcnda,. 

(' 1 lt U lt G I A O () p:iiramrnto será r(t,. 
1 acillt" •e- u JMi;iHn<'nlo. U E N 'l' J S 'f A lua.do adianfadamcutc. 

~ . . - ··- - --· 1 

BANANA D A "G AI V o TA,, por preço de ocasião, 

PROPRIEDADE A' VENDA 
aoo=o====ooooooo=o=======)VI Vende-se uma ótuna J)l'OJ)l'J<'ilfHI(' ('111 

ARTE CULINARIA I PcioufeRssós,.º -1,ppl.o\1,R••d:ICeUcLomARpra·· Lagoinho <Gramame•, munl,•IIJ\O ()e,,-.. ... ta e;A.pital. á. margem da_ prhKipcd ,.~-

Mallit das Dôrcs 'l'avares, alendendo tica de ensino pubhco aceita aluno .. gfdâ ~.;~~~!.m!-e~~!ct~ga P~~l:1~jj1~'. .. ~ 
~rt1<t"~1~\º~u~~i

1~~~p1~:~~ºfõ~~: f~= j~~n~t~1bs ~º;;r~~~~ic~ªt ~~t~~rsr\i~ com ót1mo~ tencnos de nhzca " pa-
gão. casinha artlstica e decoração, a jr1incu Joiole, 11. 208. Men~·ali.:l&des úes. adflptaveJ a qualquC'r la\'otu-D ou 
começar no dia 15 de Junho 

1

~116dica~. g~~;~~e a c~tfb~!~ta~~~
1 

r ~
1
1~ª96gr~C't~~-COMPRA-SE BANANA 

A $200 O QUILO 

FABRICA DE DôCES GAIVOTA, LTDA. 
R. Santo Elias, 277. 

Informações: Avenida João Macha.-- qundrados). Prei;-o de ocnsião 

do, 
235

· Vende•se ou aluga-se Aif;;~rc~ L~1;/~Jiºot:';
1~~~ula pg~: 

CRIAS DE CACHORRO• Por modico preço a ottma casa ela de Armas. 843, 

LOBO Á YENDA ~=:~c1~aEp~~1~~
10

co1:et~º~~ q~::~°os d: 
espaçosas sala!;, v1sltas, costur~ e 

Vl1NDE-SE CINCO CRIAS DE dcscanço ; oitão livre em gt'!>nde 
CACHORltO·LOBO, COM OITO DIAS quintal e Jardim na frPnLe, toda mu
DE NASCUIENTO A TRATAR A' rada, A tratar na Rtu> Maciel I'.l-

Gabinête Dentário 
\'EN.OE·SE um ótimo ::abinite dctt .. 

tá.rio, com 4 mê<i!c.ili de n~o. por pr,.fo 
baratír.islmo Trator á RUA DUQ1'E 

\.i,,:====:.:,,-.-c========-==a=====:az==.J)" RUA '111,VA .J,\l!Dll\l, 6flff. l/,llclro n.0 803 UE f'AXTA.~, '?fb, 
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