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O PAPEL DA IMPREN- A APOSIÇÃO DO PRESIDENTE GETúlIO VARGAS 

;.SA No . ESTADO NOVO ::tú~:rt
1:rg:: n:~es~~:~~: AO INTERVENTOR ARGEMIRO DE 

F I G U E I R Ê D O ,ioeut'.' (Múho _ \'a,·;a. telegrafou a 

furas do interior do Estado I '· °'º'ª· "'" scomntes tr,·mos: 
(Comunicado do Serviço de Propaganda. do 

Departamento de Estatística e Publicidade do 
Estado) 

Com a maior solf'nidade ocorreu ____ "Pal1tcío C'.tt-êt.e - Rio, '?4 - Inter-
cntem, nas Prefeituras dP Guarabirri \p,r~cl<'ct•iiclo à e\:r,re~:-va mem,;l- 1 H'.l~tol' ,\.rg-E"mil'o de .flguei.rêdo -
ro p;~os,e~i~~1t~a p~-~.i1~~~~P doG~~,~;~~ gPm de rongratulacJes 1.1ue lhe t"nvia- Joao Pe~<:,Óa. - Tenho n pra1:c>r de 

Vargss. presidindo ás solenidades os ra o inlt-1 n~ntor Argem:ro de J 'igm i- avade ·er o, termf', do seu telí'J;'r.l
~~!1f:c;vgiov~rei1i\~~· drs Sabini.ano l'êdn. pelo -.;eu pa triotic-o e vibrante ma d<' 2'?. do ,·orrt"nte. a propo~ito do A 

Jl)EOLOGíA. do Estado 
'\l'ovo indirn parn a Na

. <.;ão . na roncrelizaç:Jo ele 
principios c;;otiais. eronô111icos ? 

polilico~, o rumo certo para a 
g1 nndrz:1 roleth·a. N5o cahe 
11 nica mente nos c',rgão~ de re
JJre,<'nlaçúo estot:11 essa tarefa 
!-.Ulil dr ec;;clarecimenlo na con
cii'·ncia popular. das razões fun
damentais da sua complexa ~on
ll'x lnr::i. Isto t~ uma fun{';lo emi-
111•ntemrnie inleledual. 

.\ 'ç, fôrçns yjyns do pensainen
ln ·e d:t cultura, imtilicilurnente, 
111C·11rnhe difundir e coorclenar 
no ei-;pírilo das m:,ssns, em fór-
11111lns precisns, o que elus ~en
krn generosa 111:l"i \'Hgnmente. 
f~s,e l· srrn duvida o mais int· 
pt•rioso dever. no mon1enlo, de 
urn home1n de inteligência no 
Bn1,il: l'OloC'nr u :sua cultura a 
,cryiço da causa nacional. 

Todo intelectual que se dei
:c11 · licar no irldifCrenffstnó c
,.,e,mo em absurdas contempla
,·,·1l'S inlerioi·es, con10 se o Br::t
~il não estivesse em perigo e 
,·0010 se t'le proprio fôsse um es
tr:wgeiro ern '.'otl:t Pútri:.1 ine
g:1vclmPnle êsse indh·íduo. se
nhor d~ um espírito esclnrecido 
nrns sc111 nfinirludc rcm os l'u11-
"'l:1111enlot- da de1r1orr~C'Ía auto· 
ril:'lria. ('On"-lil1'1c 11mu font.e de 
1dl:i:1s inulcis ao pleno rcvigo
i·a,nenlo nncionnl. 

Qu:incto e"a mentalidade se 
;1th:\ entra\'ando a marcha da 
propaganda tlo novo regi1ne, em 
úrgão, fie Yi,·a penetração no es
pírito c'fas massa,. como os jor·· 
naic;; e os lh-ros, represen ta en, 
l:lo um perigo maior, porqucullo 
,1 felonia e a lraiçãn se entrela
(,'nram á inteligência, num tris
te objetívo de desnacionaliza
('fi.o. 
- Tolera-se, e é n·1lurnl, que 
um homem cio ))O\'O, nm brasi
Jeiro de conhecimenlos ru<limen
l~1res, n:"io compreenda, de pron
lo, os principios morais e filo-

,Micos do Estado Novo. Mas, 
r,.ío ,e uctmi le, entretanto, que 
u111 homrm de pensamento, di
ante da reconstrução moral e 
socia l do Brasil que vem sendo 
cxecnladn pelo presidente Ge
túlio Vargas, não seja possuído 
do maior entusiasm o cívico e 
de u111 eficaz espírito de coope
rnçüo com o E"-l::tdo NoYO. 

A"-sim (~ que a nnva rarla 
ronslitutional hrasileira no art. 
l .,., dedarn que a imprensa 
exrrre uma função de cará le1· 
púhlieo, c·Ompreendendo-se por
tnnlo que <'la (;. um ,·eícu lo di
réto do~ príndpios ideol<lgicos 
que rege111 o Estad•> NrlYp. 

A ilnpr~11sa, ;Jssirn. n:''io se 
pre~\arú mais p:1ra cn1npo de re
pasto d.e ódio, e de interesses 
inconfess:n·eb, sujeitn ao sensa
cion:1lis1110 m,ilsão, m.is será 
um dos fnlôres preponderante~ 
da nova ord~1n cte cousas. onclê' 
n inteligência n~io ser\'e a ami
gos r protrtôre", mas a princi
pios que ("stão acitna da vaida
de hnmana, pele hem coktivo. 

Eis porque toda a imprensa 
brasileira niio poude sopitnr o 
se11 m;1is Yeemenle proleslo con
tra o~ h.lrharos prncl·ssos e1n
pregndos pelos integralistas que. 
fugindo :ios cli l :1mes da bonra 
pesso:11 r den;res para com n 
Pútrin, liYenl!li :1 stq,rê,nn au
dacin de lentnr a elíminação da 
~i,1'1 do p,·esidcnle Getúlio \'ar
ga.s, em se u proprio lar, eomo 
sómente fazem. por \'ingança de 
sanµne. os bandoleiros de eslra
dn. 

l~sse un:111i111e mu,imenlo de 
repu1':1 do })Ú\'O brasileiro â 
t-ang-uinúria investida vêrde. en
controu na imprensa nacional, o 
legítimo e gr:.111dioso (;eo que vai 
i·es~õnndo, de jornnl em jornal, 
por lodo o Brasil, dêsde as gran· 
des cictnde~ aos pequenos burgos, 
nunrn impressionante coesão de 
~e nlimenlo~ da mai~ pura hra
silidade. 

Nêsse sentido, recebeu O interven- tliscun-o pro1rn11< .. iado na \'ila Militar, •lis .. urso r,ronunt'ln.do na Vila Militar. 
tor Argemiro ,:lc Figueirêdo. dos mci::.- quando da homt'nagem (fUc lhe fóra Cordiais saudações - GETl'LIO \'AR . 
mo:; edis, as seguin~es mensagens te- prestada pelas cla%es armadas. o pre- G.\S ·· 
legráficas; 

"Gu1rabira. 24 - Exmo ctr Arge
miro de Figueirêdo - João Pessôa. -
Prazer levar conhrcir,:.ento sos:.,en('i:-
hoie 13 horas fir aposição retrato pre
sidPnte Getúlio Vargas salão nobr,~ 

AINDA EM FOCO e o N F I s e A D o 
Um Me s tei ro Beneditino 

~~~~:tt~1
:nicí:~t~~~~~l, PJ!~~~:f:. ~:= O caso do Chaco Boreal \'IE. 'A ?l - 1 ~- ;,,;,1 - O "Winee 

Z.-t"itung" publíca um decreto, anWl
ciando qm._• o Es.tado c-onfh,cou o mos
teiro de S~llta Humhrct~t~ Styria, per-

11aneiras, Caiçára, Ma1nanguape, So.p~. BUENOS AIRES. 25 ,A N.i -
e Alagõa Grande Proferi disCw·so Os circulo::- diplomaticos daqui se mos
oficfal Cantarnm hino Nacional alu- tram muito animac1o8. na espfrtath•a 
nos Grupo Escolar ·• Antenor Navar- de que o C'a:;o rio Chato Boreal mar
ro" e Colegio N. S. Luz. Comparf'- chapara a sua fáze derisi,·a rC'lnando 
c<.>ra:n aindH Tiro Guerra 32 Bananei- ab::;oluto sigilo sóbre a propo.:- a c,,t-:- e,; 
ras e 41 deste. cidade. Familias local lpabes neutros \.~O ~presC'nt2r á B::>\;,. 
encheram coinpleLameni:.e salão. PP- via e ao Paragu;d. O vespert~no ··?,r· 
la manhii houve parada. militar falan- gou ··. que ~e publíca nesta capital ti~~: 

~~nf:s0~~!~i1~tn~:ut~~::d~ v~~~~~:i!c ~~;º;iª~~~~1~11
uq~~u~·ªr~r~~~ª e~~~~b~S~ 

fe~ti.~ções -- Sabíma no 1\taia, pre- I ~t:s ~~~i~~tt!~·ef eº~ct~ha;1câ1i~!;o rl~
0 

· Patos 25 - Interventor Federal -- \Territorio do Chaco. No ca:,o, poré n. 
,lo:1o PeSsô:1. - Tenho honra comu- ele sC'r r~geitad.a, a Conferenc~a. ~!a Paz 
nic~r v. excia.. aposição salão nobre \dará Pl:H t~rmmada a '.1rn 1111.,'<'0. d 
Prrfeitur::i retrato eminente presiden- h."e~nnc,o o c~so ;10 Tnbunal Interna
te Getúlio Varga~ .. Ato revestiu-se ex- c1onal de Haia. 

1 

len<·tntf' a Ordt:m Catoh<"a S. BenC' · 
1lifo. "(··n 1e\'dar. ,·ontudo. os molivog 
da tt''!>olul'âo. 

SERA' BUID4 A QUILHA 
DE MAIS UM TORPEDEIRO 

PARA O BRASIL 
RlO. 25 t A N 1 - No próximo dia 

31. será batida a quilha de mais um 
:;,.~p,:.driro do~ (.;,jü1po;1en~es da série 
U.1.: .,e;~ t::i1l:.:>mt:ndac.io:. aos estaleiros 
in~lês"s. para a armada brasileira 

f: :tr navio tomará o nome de Jutaf. 
----·-cepí(ional brilhantiismo comparecend'J -·---------

todas as cla:-;ses. sendo notar entn- o M o VIM EN To REVOtUCIOtiªA' RIO ,iasmo po, o Foi orador solenidade · ,~ .. 
dt. Clodomiro de Albuqunque, falan- 1 
do ainda prefeito Clovis Sá.tiro e sr. 

Epaminondas Li!;bôa Nomes chefa O M . X I C O Nação e , . excia vivadoi- caloro3a- N E 
mente. Atenciosas saudações - Cio· : . 
,;is Sátiro". 

IMPORTANTE COMUNICADO 
DO PROFESSOR URUGUAIO 
ABELARDO SAENZ SôBRE 

O BACILO DA LEPRA 
PARIS, 25 lA. N 1 - o professor 

uruguaio Abelardo Saenz, chefe do la
boratório do Instituto '· Pausleur'' des
ta capital, apresentou. hoje. á Acade
mia de Medicin~ daqui, importante co-

O general Ced!llo adctou o 
sistema de guErrilltas -
Ainda em poder dos rebel· 
des a cidade de Las Pale
mas - 57 aviões a serviço 

do general Cedillo 

:~ij~ªi~~ia~~n pci~\1i~:ºl~1~!ti1~~o~ 1· NEW YO~~- 25. 1A UNIA01 - No-
res do sang,ue dos . leprosos e apresen- ticias do Mex1co 1~formam que o ge
tado como o agente causador da Je- neral rebelde Ced1_1lo adotou, ag?ra. 
pra. não tem nenhuma relação com o sist~~1a de guernlhas esparsas. 1m
é~sa doença. poss1b1htado de dar um combate _de 

AINDA O DESASTRE 
DO AVIÃO "GUARACí" 

envcr~~cim·a ront.ra as tropas federai/\ 
sob o comando do proprio presidente 
da RPpúblio, gt•ner::i:l Lázaro Carde
nris. 

o ,roY!l'1ENTO CONTl'llú.\ cm
f'l ·~cRITO .\ S LUIZ DE PO• 
TOS! 
crrHDE DO Mf;XICO. ~5 (A u; 

NJJ&0 1 - Aµcsar de todo os esfor-
cas no sr•nticio dP revolt.it os cam
pwiêses, tendo obtido apoio de alguns, 
o general Cedilo permanece isolado 110 
Estado de S Lui7, de Potosi e adjri.-
cenc1as • 

O general Cedi.llo mantêm sob seu 
poder a cidade de Las Palemas. 

As forças federais controlam os ca( 
minhos da Panameri<'an Highy . 

\S FORCAS AO LADO DO GENE
R\L CEDn,Lo 

NEW YORK. 25 IA UN!AOJ - Cer
tas indicações mostram que o general 
Ceclillo di~pôe de uma força aérea com
post n de 57 a viões. alguns dos quai~ 
do t..iµo mais moderno. de construção 
alemil. e:evando-se as t!'Opas de tn
rantana de 1 500 a 3 000 homens. 

AS HOMENAGENS AO EMBAI Depois de grandes esforços foi encontrado o cadaver 
do sr. Maurício Cardoso - O corpo seguirá embalsamado 

INAUGURADO, ONTEM, EM 
BUDAPfST, O CONGRESSO 

EUCARíSTICO 
XADOR CHILENO, NO RIO para Porto Alegre - Fala sobre o desastre 

ueutando ª amjzade chileno-bra.silej-1 o sr. Serafim Vargas 
BUDAPEST. 25 <A UNIAO) ~ Pe• 

rnntf' cem mil fiéis. o CRrdeal Pacelli 
inaugurou, hojP. os trabalhos do 134.0 

Congresso Eucarist1co Mundial, pro
nunciando importante discurso, e1n 
QUF> e~tudou minuciosamente a sltua .. 
çãl') do~ católicos do mundo inteiro. 

DE JANEIRO 
No banquête oferecido, no 
ltamaratí, ao chanceler Gu
tierrez, o ministro Osvaldo 
Aranha discursou, ressal
tando a amizade chileno
brasileira - O discurso do 
diplomata chiíeno, enalte
- cendo o nosso País -

RIO, 25 ( /\ UNIÃO) - Realizou-se, 
ontem, á noite, no Palácio do ltarna
r a. lí, o grande banquête oferecido pela 
m iuj,.tl'o Osvaldo Aranha e senhora 
ao fhancelel' Ramon Gutierrez e sua 
,·omHiva 

Ao ágape estiveram presentes o Nun
<'lo Apo~tolico, a l\olis~ão Dip1omatica 
\ merlrana, ministros de Estado e altas 
autoridades dvis e militares . ·• Au 
d1ampagne" o mini!stro Owaldo Ara
nha pronunciou e'Cpres:1ivo di('urso, !;a· 

cot:DENADA A' Mo R TE 
POR TER ENVENENADO OS 

PARENTES 
VIF.NA. 25 <A UNIAO) - O Tribu

llfll Pet\al acaba de condenar é. morte 
r..Jnrlha Marek, acusadn de ter enve-
11niado o mo.l'ido, dois filhos, dois tio1 
P oq pní5, n-nenas para 1;e apodera" 
1loc; mnrlt•.c;to~ .1averes que lhe caberiam 
<·nmo llf'ffHl1 Um cumpllcf de. ac;sas-

111a, o í<.;ra a Neunntm, foi conde-
nudu e I rfs o.~ de prisão C('lUlar. 

ra, fortalecida ainda mais pelas visi- RIO. 25 tA. N.) _ Até as últimas O QUE DISSE O SR. SERAFUH VAR-
tas ã.quêl_e país de altas_ personalida~es horas de ontem não h. avia sido acha· 1 GAS so. BRE o DESASTRE DO 
do Brasil, como o . nunístro . Macêdo do no porto de Santos, os destroços .. r .• 
S_oarcs e fe!leral Gols Mo~te,ro . Por Ido avião sinistrado ali. em cujo in- Gt.AR.\C'l 
f1m, o mrmstt·o do Ex tenor saudou, terior se presW11e esteJa o corpo do sr. . 
na pessôa d? ministro Gutierrez, ao Mauricio Cardoso. . RI<?, 25 1,A UNI~OI - Falando ~o~ A UNIAO gl'ande estadista dr. Artur Alessandre, Devido ãs dificuldades de arrancar 1orna1s o si. Seraf1~1 VargA.s. Que ~1~ • 
pre&idente da. _ nação amjga. todo O avião. os salvadorc.-, dos des- Java em companh.ia do sr. Maunc10 

Em agradecunento, o chanceler Ra· troços conseguiram alçar apenas um Carcioso e: f01 fendo no desa~tre do Por ser hoJe dia santificado não ha-
mon .~utierre~ disse ~o sentimento motor, devendo continuar ho.1e· os es• avião de domingo proclamou. nas verá expediente na redaC'uo desta fô
:: u

0
~

1a;;.~e ;;::e:~ de~:gro~vo:~ t:
0
:~; forços para alçar O resto do aparélho SU:.tS informações a imperícia cio CO- lha. pelo que sómente no proximo sa-

Pais e á sua. gente. FOI ENCONTRADO 
O 

CADAVER no i.nanc\ante do ··ouaracl" bado voltará. a circular A UNIAO 

::~::SUR~CI: :~::~º- Após SANEAMENTO DE CAMPINA- G-RAMDE 
NOTAS DE 
PALACIO 

Em telegrama enviado ao sr. in
terventor federal, a professora Luiza 
Gonzaga de Noronha agradeceu a sua 
nomeação para a escola místa da 
Coixn Beneficente da Policia Mili
tar. 

fgualnH•nlt-. agradeceu por tele-
grama ao Chefe do Oovêrno a sua 
nomeação pa,,a professora substituta 
em Campina Grande. a senhorita Nan
ci Rodrigues. 

Em visita de cumprimentos ao In
terventor federal, estiveram ontem 
em Palácio os srs. Alfrêdo WhaUey 
Dias e Adelino Bezerra Cavalcanti 

Fôram rPcebido~ ontem pelo chefe do 
f:!'ovêrno os drs. Sebastião Ferrrlra e 
Olivlo da Silva 

incessantes esforços. conseguiu-se içai ,~ 
o cadaver do dr. Mauricio Cardosb 
falecido no desastre ocorrido com o 
·' Guaraci ·· no domingo último. 

SEGUIRA' ' Ei\181\LSAM/\DO PARA 
PORTO i\LE6RE, O CORPO DO SE

CRETARIO Oi\ AGRICULTOR/\ 
Gi\úCIU 

O pagamento feito pelo Estado da 2. prestação a "So
cieté Pont-a-Mousson" - Exoressivo telegrama do seu 
representante ao interventor Argemiro de Figueirêdo 

Em data dP ontem. o sr Alfr{'do / os ~rus compromissos contratuais. 
~h~t.ley Dias, repre:.entante da "S.o- 1 r·frtuando. no Banco d. o 13. rasil e no 

SANTOS, 25 <A UNIAO) --- Depois c1ete Anon,rmP Pont-a-MousHon", dia do vencimento, o pagflmento de 

~!guiânv;~;:nt;~.~~te~le~~~~~a~:rt6 ~~~~ciasF~~!~::·dt;,:n~C::;~~~~~~ ~;ªt;~~1! 1 ~~1 
n~~q~:ez~~~: ~sgi~:~f~' c~~o:ª

1
~~ 

do infortunado estadista gaucho, dr. µiu.:t Grande, rnviou no inter\'enVJr ,cü, Es~.l liquidacão e altamente 
Mauricio Cardoso . Argcmiro de Figueirêdo o expn.'s~l· jj,:;·nificante e significativa para 05 

Todas as classes e o govérno veem vo telegrama. abaixo. a µ~·opóslto rlo ·ré<lito:i do Estado e sná justllmente 
rendendo as malore:. homenagens á pagamento feito pelo Govern~ àquela apreciada 1108 m('íos finnnrt•iros da 
memoria do ttu..c.tre auxiUar do govér· I 11nportante emprésa rnduslnal. d.i 

no g·aúcho. 1 ~~a~:~~ta~~o.
1 

c~~~:Ot~r~riºto1r~!~~\~~(lcl~ :~.~~_P~ V~Pf~~t~O q~,/~;(~~1~:~t1~:: 

El\l SANTOS, Ul\-1 FILHO DO SR. por intermédio da agenC'1a do Banco 
Mi\URICIO CARDOSO do Brasil, nesla CApital 

"João Pessóa. 25 - JntervC'ntor Al"-
SANTOS. 25 1 A UNIÃO J - Chegou. gemiro de Figuelrêdo Palácio da 

hOJe, a estn cidade. o sr Matusalem Redenção - Em meu nonlf' f' no ela 
Cardoso. filho do sr. Mauricio Cardo- Diretorío da "Societé Pont-o-Mou~
so e que acompanhará at.é Porto Ale- son". tenho a honra df' aprC'sr11tar a 
gre os despajos embalsamados do seu! V , Excia sinceras felicitações pelo 
pai, · Estado, mais uma vez, ter honratlo 

c.·on" e outros grupos oue represento, 
conttnn'am muito animaclcH no st•11-
t1do de exam1narrm com esper1:1l 
apreço transacóes de vulto no bn..,P 
de longo crédito que. evf'ntualmerlff•, 
possam lnterf·!-;:sar é. Paraíba Prspi•l
tosas saudações - Al/rêdo \Wtatlf"y 
Dia.lii, r<'presentante de ··Pont-a-Mous
son". 
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F ~ p o RT F ~-AVICES-NACIONALISTAS BOMBAR
L J L J DEARAM NOVAMENTE SAGUNTO 

º~:1~~~if~;:,~E.';;~1<;.Ji~o~~A O pacto de não-intervenção em face do direito de heli-
O JOGO DE DOMINGO PRóXIMO - O 11 PITAGUARES" 

ENFRENTARA' O 11 UNIAO" 
A lula pebolistica de .domingo pró

xl,mo t::.tõ. sendo muito esperada pelos 
nossos ca,port1stns. Trata-se de dois 
ronjunt os bons e com.postos de co
nhecidoo craque.o; dos nossos grama-
cio~ 

o Uuiuo está Invicto na tnbê1a do 
c~1mpt'o11ato corrente e o seu esqna
ctrão e um dos mais respeitaveis dtt 
ddndr 

o PJ ai;uares é um ttme cheio de 
Yontade e não desanima. Jósa com 
vontuli" dr: vencer até final. 

~o próximo numero publicaremos 
àl'taihrvla noticia sôbJ'e o encontro de 
( oming-o \1nàouro 

O TRUNO o•: HOJE. ENTRE BO
'CAFóGO E PITAGUARES 

No r·ampo da avenida 1. 0 de Maio 
rcali:-'.nr-sC'-á hoje. â tarde, um inte
rt"'ssante treina. de futebol entre os 

ninguem poderá anunclrtr a const1tui
çao da equipe do ~eu po.fs, antes d') 
dia em que e1:1ta deverá. enfrentar :i 
Polonin, porque só naquêle dia. êle ha
verá de escolher os joga.dores segun
do as condições físicas de cada um, 
na véspera do jôgo. 

SECRETARl.\ D.~ UGA l)ESPOR· 
TIVA PARAIBANA 

Na Secretaria da Liga Desportiva 
Paraibana preclsa-~e falar com os a
madores abaixo do primeiro expedien
te, das 12 ás 13 horllS e, no segundo 
dns 10 ás 21 horas. todos os dias uteis, 
para efeito de regularização de inscri
ção dos mesmos amadores: 

Bota/ógo: - Miguel dos Anjos \1). 
Esporte Clube: - Orlando Lact 

\ ll . 
Pitaguares: - José Luiz (1) • 
Auto: - Adema.r Lucêua (1). 

g~~re;l,u~: Ji~;?: ct~º::'ii';~a~a Pita- "PIT.\GUARES ESI'ORTE CLC:BE" 
Os times d1:;putantes solicitam o 

comparecimento dos seguintes amado
res: 

Para tratar de assuntos importantes, 
reune-se, hoje, ,em sua séde social, ás 
19 112 horas, a diretoria do "Pltagua
res Esporte Clube", sendo necessarío 
o comparecimento de todos os dire
tores. 

Bowlôgo: - Pagé, Quldão, Felix, 
Clodoaldo, Lemos, Humberto, Alirio, 
Amerko. Idallno, Ronal, Hélio, Flá
vio, Geraldo, Zéenrique, Adernar. Ró
vere, Marte, Torres, Paulo, Queiroz, 
Joáo, Tonlco, Odilon, Raife. Edlsio, NOTAS DO Fo" RO 
Salvador, Clidenos, Soares. Edson e 
George. 

Pit.aguares - José Lira, Dasneves, FOI O SEGUJNTE, ONTEM, O MO-

LONDREs. 20 (A UNIAo, Rcu-1 gerancia dos espanhóis contlagrados - Fracassada a 
nlrnm-sc, hoJe. o, representantes das ofensiva republicana no setor de Aragão - Violento 
~t;ãg~~t~~~~~,~~i. ~'~;,~';;; c:~,~~~J~ bombardeio sôbre Valencia e Barcelona - Vai a Roma 
o p1uno frnnco-britanico que truta do 
comércio de mnterlal.béllco e concectc ------ u'a missão do general Franco-----
direito de beligeroncrn. no.,j espanhóis A ESPANIIA-NACJO'SALISTA AGRA- mente, o.~ seus "tanks", velocl!-!slmos, 
conflagrados. DECE A~ :vrANIF'ESTAÇôES DE recentemente adquiridos. protegido• 

SAGFNTO NOVAMENTE BOMB.\R
DEADA 

SL)IPAT1A DA JTALIA pela aviação. isolando a vanguarda in
r,urréta 

MADRID. 25 <A UN!AOl Qua-
BURGOS, 25 ( A UNIÃO) - DrvPrá A resistf'ncln htf'speradn dos :,olda-

renta bl-motores narionnlistas drrra
mnrnm, hoje, sóbre Sagunto. qul\tro~ 
centos quilos de bombas, can/ó:tando que 
também sofreram a.taques aéreos as 
cidades de AUcante, Castellón de la 
Sterra e outras 

prirtir dentro em breve, com <lesL1110 do,c; do c<'neral Garcia ValUno, retar
a Roma, uma missr.o nacionalbta a dou o 1Seg-undo contra-ataque· gover
f1m dC' exprP.~sar ao pôvo italiana a namental, que re:,;ultou cm verdadeiro 
grat.ld~o da Esp:mho in.surréta ás ma- fr:tcasso. com numerosas perdas. 
nifestações de solidariedade e simpa-
tia qu~ ~e realizarão em toda a Italia I Y.\l,E~CI.\ E BARCELOVA NOVA
no prOXltnO domingo. MENTE BOMBARDE.\OAS POR A-

YIOES REBELDES 
HASTEAD.\ A BANDEIR\ NACIO- FRACASSOU A OFENSJ'\'A lUiPC:- PE.RPIGNAM. 25 <A UNIAO) -

S.\LISTA E!U GIBlt.\LTAR ELIC,\NA NO SETOR DE'ARAGAO llloticias da Espanha Informam que o 

GIBRt\LTAR, 25 (A UNIAO) - SALAMANCA, 25 (A UNIAO> -
Pela primeira vrz désde o ilúcio do Fr9cn~sou complrtamente a primeira 
conflito espanhol. foi hasteada, ou.- ofensiva republicana conLra. Balaguer. 
tem. a bandeira VpnneU1(\-nmeJ"élo visando rec-apturor a uzina elétrico. de 
da Espnnhn-nocionallsta. 1 Tremp á margem esquerda do no Se-

O pavilhão nacio1mlista foi içado gre. 
no dom.lemo "do rcpre-:;;entante oficial o ataque inimigo, que foi desfe
do govêrno de Burgos, depois de pré- 1 chado contra a cabeça da ponte, c~m 
via consentimento das autoridades bri- o objetivo de rechassar os naclonalis
tanicas. ta~. pretendeu pôr em ação, imediata-

C INEM. A 
. 

porto de Valenc1a sofreu, ontem. vio
lento bombardeio aéreo 

Igual sorte t.E>ve a cidade de Bar
celona. onde 40 a viões nacionalistas 
fizeram wn "rnld •• abrangendo a li
nha. que compreende Port-Bou, cuja 
fronteira com a França foi fechada. 

As baterias anti-aéreas estlvcra.in 
em grande atividade. não conseguin
do. todavia, abater nenhum aparêlho 
inimigo 

FRANÇA 
A ITALIA ESTARIA CONCENTRAN

DO FORÇAS ENTRE A LIBIA E 
A TUNISIA 

Gervasio, Slneslo. Chocolate, Curimã \'IJ\IENTO DOS CARTORIOS DESTA 1 .-------- CARTAZ DO DIA 
!! Chocolate II. Duburro. Viegas, Biu. CAPITAL 
Godofrklo, Eduardo, VivaldO. Rica.r-1 

~~~ itºa~~~~J~·~~tg6o~r::,ás:~= r};f> ~~t1l:ri:ilho~S<'rhão. João B<"Le~-

tiago, Zézinho, Vavá. Pereira. Paulo Aut.os conclusos ao dr juiz de dire1-
Dino, Chicão. José Horacia. Teófilo. to da 3.ª vara: 
Gamnlfel e Chinês Auto de fnlencia -requerente, Fran-

A~IERJCA ESPORTE CLUBE 
cisco Dantas de Moura; ação penal -
acusado !na.cio Pinto Serrano; idem, 
acusado, Henrique do Nascimento; 

Sua próxima ida a Campina Grande id~~~ ª~fs~~d~() ~~uJJ1!~fi1t~iÔa L~t 

Como noticiamos, seguirá no próxi
mo síbado, com destino á cída.de de 
Campina Grande, onde disputará uma 
partida amistosa de futebol com o 
conjunto do Paulistano Esporte Clu
b':'. o Amerlca desta capital. 

Convidado pela diretoria amelica
\1a. chf'fiará a embaixada o esportis
ta. Carlos Neves da Franca, um dos 
diretores da L. D. P, 

Pa~a. tratar da viagem, haverá. hoje, 
na sede social do America. á avenida 
Cruz das Armas, uma reunião do:, 
seus diretores. sendo necessario o 
comparecimeot.o de todos. 

marães; 
Ação executiva hipotecaria movida 

pelo dr. Edgar Saeger contra d. Adl'ia~ 
na Maia Rabêlo. 

Os demais cartor!os não forneceram 
notas á reportagem. 

VIDA ESCOLAR 
"CENTRO ESTUD\NTAL DO ESTA-1 

DO DA PARAtBA" 

Recebemos com 'pedido de publica
ção: 

REX: - "0 Segrt"do ~la,m.i
fico", com Gloria. Stuart e Wal
t~r Pidgeon. da "Universal''. 
Complemento 

PLAZA; - Na \·esJ)('ral. "0 
tJltlmo Adeus .. , com Flora Rob
tiOI)... da. ''Unlter Artists··. 

- A' noite, na. téla "Uma 
Ladra Encantadora", cont Myr
na. Loy e Spencer Tracy •da" 
"l\t. G. Mayer". Complf'lllento. 
No palco, o Gôrdo e o Magro. 

FEL{PE'IA: - Na "Sessão 
das Normalist.as", .. A Noiva ln
deci.sa", com Jane Wyatt, d3,. 
"Universal" 

- A' noite', "Vendda a ('aiu
nía.". <'Om \Van1er \VilUam e 
Karen l\larlev, da "Universal". 
Complemento$. 

~ANTA ROSA: - Sessão Po
pular - "O (Jttimo Adeus'", 
com Flora Robson, da "Unlted 
Artists". 

JAGUARillt:: - "0 Rio Es
carlate", <'01n Tom Keene e a 
2.ª série de ''0 Cavaleiro Fan
tasma'', <'Om Buck Jones. da 
.. Uni\·crsal". Complementos 

IDEAL: - "Mulher l\larl·a
•da. ... com Bettc Davis, Comple
mentos. 

ME'IJROPOLE: - "A E,·a,
!)áo de Bulldog Drummond", 
com Ray Milland e Heather An
gel, da ... Parn.mount" . Comple· 
mentos. 

~ ,PEDRO: - Se,'ião das 
Môças - "O Ca<ador Branco", 
\Varner Ba.x-1.er e June Lang, 
da "20th Century Fox". 1 

Rl:PúJ'.LICA: - "O Conde 
de l\lonte Cristo", eom Robert 
Donat e Elissa Landl, da HUni
ted Artlsls" . 

PARIS. 25 (A UNIAOI - O sr. 
George Bonnet, minL~tro das Relações 
Exteriores. concedendo uma entrevista 
ao representante do •·Le Mattn", des
mentiu categoricamente as informa
ções propaladas por determinados jor
nais francêses. segundo as quais a 
Italia estaria concentrando fõrça.s e' 
<'.'Ontingentes de tropa. entre a Llbln e 
a Tunls!a 

0.5 circules oficiais jâ. tinham des
mentido desde ás primeiras horas de 
ontem essas informações tendencio
sas. 

SAO JOAO - Grande exlratão da 
LOTERIA FEDERAL 

2.000 :000$000 
350SOOO o bi!hele - 4 028 premios 

400$000 
Quereis ganha-los mensalmente? 

O ENCONTRO, D0l\UNGO PRó)J;J_ 
MO, DOS "TEA~IS" JUVENIS "S 
CRISTO V AO" . versus "CRUZEIRO,; 

Realizar-se-á, no próximo domingo. 
ás 14 horas. no salão nobre do Liceu 
Paraibano, urna reunião do Centro Es
tudantal do Este.do da Paraiba. para 
i~~~:~n~r

8 
:::sr:~s assuntos de in- l '~---_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-:._-_-_-_-_-_-_-_-_-_-:._-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-:._-' 

Escreva a A. GRILLI. Industria .. i\l. 
A. N. I. S." á Avenida Calogeras. 12-
Sala 41 - RIO DE JANEIRO. Dese
jando amostra do trabalho a exe
cutar, remeta 3$000. 

Batrr-se-âo. no próximo domingo, 
no campo do Escorrego, nesta cidade, 
oo;; fortes conjuntos juvenis do "'S. 

1 Cristovão •· e "Cruzeiro·• 

o!:!i~·~~~~c:"';te,,1';;~~
1
:;,~:I~ec"{~ ASSOCIAÇOES NOTICIAS DO EXTERIOR 

~~/~;~~f.c~~,;t! ~é ~;,.~: _diver- ... \ PREVIDENTE.: - A diretoria. 

A pugna, que prométe ser n1uito 
animada, arrastará, de certo. o.o gra
mado do E"corrego. muitos admira
dores <!os referido~ ºtl:&.ms" 

O ºS. Crlstovio·• 'r)l<:R!'â a .. can-
1.:ha"' a"'c:.lm organizado: 

Henrique 
Arna ud - Benigno 

M Cruz - Xixi - Geraldo 
Rinaldo - Arlindn - Jonlca - JaiI 
- Geol 

VOLEIBOL 

Por cietwmtnação da. lAga Paraiba
na de Voleibol foi transferido para ás 
14 hora~ a disputa dos valorosos qua . 
dros do e. E. E. P. e Santa Cruz. 

o e .E. E. P. entrará em ~ampo 
com a seguinte organização: 

Genival - Eustáquio - Valter -
Baía - Silviuo - Petronio 

DEPARTAMENTO DE 
LITERARIA 

CULTURA 

Após a reunião de domingo, reali
zar-se-á urna sessão do Departamento 
de Cultura Literarla desta associação. 
para escolha dos oradores da próxima 
sessáo dêste importante departamento 
centrista 

CARTAZ DO DL1. 

O Centro Estudsntal do Est.ndo da 
Para iba, conse,a-uiu junio á Compa
nhia clt.• Esprtaculos do Gordo e do 
Magro, á estréo hoje no Plaza. a.bati
mento em suas entradas. mediante a 
apresentação das cademêtas de estu
dantes, a qual ficou assim estabelecido. 

Cadeiras - 5$000. 
Balcão -3$000. 

COLEGIO DIOCESANO "PIO X" 

M,US UM.\ VITÓRIA DO c. E. E. P. A Direloriu do Colégio Diocesano 

Em datíl de· ontem a diretoria desta 
agremiação esportiva consesuiu o pas
SP do "mo.do:- Silvino Sátiro, que tró. 
de agora cin diante formar com os 
alvl~rubros, o mats fórt<' e homogenen 
conjunto do. cidade. 

"Pio X·• avisa aos interessados que as 
provas parciais a se realizarem nos 
dfas 27 e 28 do corrente ol>edc.~ci·J.o ao 
hora1io abaixo: 

Dia 27 
As 13 12 horr.is - Historia NRtural 

ela 3.8
, Latim da 4.ª e Matemn.tica 

• da 5.8
• 

AINDA S"J\.O FOI ORGASIZADO O ,A'::; 14 1·!? horas--· Fisi<'n d.:,, 311. e 
NOSSO "SCUATC'R" QUE VAJ llN- Googrnfla dn ~' 

Fl{ENTAR A POLONIA Dia 28 
:'\ 's 13 1 2 l1ora,p - Citmcius da 1.11 

PARIS, 25 r A N.) ... O téc11lco l 5érie A 
~~~d~ p~~~~~tf;o. d~~~~~te :~a sr~= A's 14 12 liorns :_- Fra. ncês da 3.ª. 

prensa declarou não ser verdade a no- E. I. M. P 
ttcla quo a ('QUiJ){' brasileira que <'n- 1 O snrg«•nt-0 instrutor d.1 E. I. 114, P. 
frentará o .. ::.crat.ch" polonês já es- · 166, anexa ao Colei;to Dioresano ··Pio 
tava. constituido, como ..i.lguns jorna'.s IX .. de~ejn falar com urgencln com o 
\-elcularam. ex-aluno Lucinno Monteiro do. Franca 

O té<'nico brru;ilriro ncrt"'scentou que·; cm questões que interessam ao mesmo. 

DR, J. CLEMENTINO JUNIOR 
Ex-lnterno por concurro. do Hosplta.l OiV&ldo c1·uz - ~x-mterno lia 
Clwtca oe Doenças lntectuosas e 'I roplclats fia. Fneulctnde do Recife. 

Curro de EspccJalisaçào em 'I uLercu!oae. 

Cllnlca MedJca - Molestias lnfectuosas em l'eTal - Diagulllit.ico e 
tratamento especialiaado das doenças dos pulmões, bronqulos e pleuras. 
CONSULTORIO - BARAO DO TRil,;.',J'O, 419, l ,º - Follc, : 1.30¾, 

(Altos cta Oe.Ierta Nobre) 
DAS 14 A'S l7, DIARIAM1'.'NTE. 

Residencia: - 7 DE SETEMBRO, 221 

em_ sessão de 21 de maio. aprovou. nos 
seus trabalhos do.quêle dia. o seguin
te· 

Nomear uma comissão composta dos 
soctos desembargador José Ferreira de 
Novais. Leonel Celso Duarte e Antonio 
.José Rabêlo Junior, paro elaborarem 
um projéto dos novo::. Estatutos da •· A 
Previdente•·, 

a.visar aos socios em atre.zo, que de
finitivamente o pra?.o po.ra os paga
mentos, terminará em 31 de mnio cor-
1·ente, sendo eliminados tortos os so
cio;j que não Uvcrl"m os seus pa~
mentos em din; e 

normall.zar. a~ o dia 30 de junho. os 
pagamentos dos p<.•culios t cfen.!ltes aos 
óbitos 693 a 698 

Foi levado ao conhecinwnto da mé
~a. que, durante oc; dois primeiros mê
ses da nova diretoria, verifical'am-se 
cloii- fa.lcdm1>-ntos de sodo:-., sendo na 
áta lavrado um voto de p~zar 

ITALIA 
MATS UM ANIVERSARIO DA PAR· 

TICIPAÇAO DA ITALIANA GRAN-
DE GUERRA . 
ROMA. 25 (A UNIAO> - Registan

do-se. ontem, mais um aniversario 
da entrada da Italla na Grande Guer
ra. realizaram-se, nesta capital. \·a~ 
.tias festividades, as quais decorreram 
num ambiente de vivo entusinsmo 

O sr l\Iarinetti. membro d:-i Aca
d1•mia Real dn It.11in. fez. á. noite. bri
lhante pole,lra sôbr'"' o ncontPcimC'n
to, atraves das esta.çôes trunsmlssóu"
de radio 

A imprensa romana dedicou impor
tantes artigos á data, salientando a 
atuaçfio das tropas italianas n::i, Guerra 
Mundial 

tram-se, nesta cidade. procedentes de 
Moscou. de que, por felicidade, con
... e~Uram evadir-se, os azes sovleticos 
Ow1ichesk.r e Gouriev que, sendo en
trevistado pelo imprensa daqui. !-e 
l'eferiram á prevenção de Stalin de 
e~tar diminuindo os quadros da avia
ção. 

Afirmam. alnda. os aludidos avia· 
ciores, que o Ditador dn U. R. S. S. che
ga ao ponto de, por de!oiconfínnça, 
não deixar C(Ue os pJlotos viagem só,.c:, 
fozendO·Os ncompanho.r de umn praç~1 
ormada. 

Quanto no fornecimento de guzoli
na. os avíadores sô a. recebem quando 
fazem um vão de pequeno percurso 

Essas declarações cau1-sram, nesta 
cidade, grande sensação. 

HOLANDA Proposto pelo tesom1elro Mº Samuf'l 

;;,~~,;~r:·:~~m
1
º:c.<t~rit:, ½~10~ri:;~~~;: LETõNIA 20 ABALOS SISMTCOS NUM So 

tel, um voto rio solldarlcdadc e con- 0SUMAV1VAERDODREAD:SE~~g P~RtiiALIN, 1 LUGAR! 
fiança, na açii.o .,egurn e p111dentc que 
vem encar,unh::mdo o clestlno . dn "A I RIGA, 25 (A UNJA.OI - Encon- AMSTERDAM, 25 <A UNtA01 
Previdtnte", o socio Leo1wl Pmto de .--------------; Telegr:imas da última hora procc-
Ahreu. dentes das Indias neerlandesas conftr-

En.cetrando. os. trRbsl.hc_"· fór~.m. si~-1 DR, -ALUISIO RAPÕSO m•m o lenomeno sísmico., que pela 
da. votadas mt>dtdas que trn.rao mms p1imeirn vez lançou pantco terrivcl na, 
ronhança flOf- novos d1n~1~:1~s e [10 populações indlgenas de DongalB, na. 
futuro dn socif'dade. tendo o p1c,1dt11- Avba an'- 'i<'fl" 1•1iente~ qu<' de ilha de Celebes. Cercea de 20 abalo!'i 
Ir, 00 terrnlnor polanos dr n~rncled- Yolta do Uio dt· .Jarwírn " Hm·- ::-ucessiV0!5. CAda um com wno. duração 
mento:ç pn.1·a os sodcl.., f'lll atro:-o de 110., Ah"e~ n•;t'iSt1nü1;.i o ex<'rd- rt,• 40 :, V5 f.egundo e com um tn-
mn ario, dois e quo11-i t.rí'E.. rp11• Ja nor- do da 1'11Jüra no proximo dia tc-rv..i}o ele um minuto e meio. lança-

m~i~lt:1~rr: ~~.Y:íl v~
1:~;~1~:::1t

0
1~ronto ª 10 dt· •1u··h0 ;;f1\1~~eY~]l ;;~~~.~e~rºho~~~~tsad~u~:~i; 

tTt·om,idcrnr quAlquer rPsolur;áo tom.:i- a~ ultimas horas da noite dr sexta-
ela µelft mesma. desch) que a parle prr>- frira paro sabndo. Em determinados 
judie-ada ::..ptt~entc <locrnncnt<>s que pontos dn cidade abriram no sólo VC'J - fl 

mostrem os seus direitos. Em homenagem o ês!-iCS grandes br~- rlndeirR.<; barrancAs de uma profundi-
,Ut>-lro~. 1rp,·escntados pelo mrdor vu~- dadc de 700 n 800 metros. Sessenta. 

"Ce1~trn Fspiritcr PaJ HannoniU e to naclonul, o t'mlnente dr. Gct1.iho casas fôram de.struidas. O tremor de 
Caridade''~ - Do t-r. Antonio Frnn- f;~~·~:~,i/~;f; ~

1
~;ilz!~~~:~~. ~~mi;;~ terra fo1 ncompnnlrndo pc>lo fenomeno 

g;~~rorlnm.p91:iG: r~~;rúfi~~('\~~~~tr Hn~·~ préce'I " ,1t·!iÚS, para qm~ derrame f\3 t~~-~~1
:~1~

1
~~~ª~~.lr;

1~~~;('~\~~:··Q~~~ 
mof\la e curidadc", rccd.H>mo·, o ~e· suas bt"'ncnos por t;Õbre todo~ o:s rcs~ renta embarcações de pesca fOram a 
gulnte com prdtdo de p_ubllcctçao"; ponsa\·C'i~ p~lo~ nosso destino:S'' · ptqUP. Ainda não é possivel flxnr o 

"Centrf) Ji'.sp1r1ta FHmlhar Pnz, Har- nuuu:ro e>:é.to das vitimas hwnarnis 
mouio e Ca1:idfldt'', com St?"de ft rua da "As-'OCW('ÔO Pia11liense de /mprc11-
Rrpúhlica, 11. n 407, !'umprlndo. fiel- :w": - RPcebemos comunlcnçflo dr 
mente, o i;ru vno:to prob"rama realizou, haver sido elPita n nova diretoria da 
cntf'm. uma f.f' .. .sfio bolene. agradecen• ··Associnçfio Piaulsen:,e de Imprensa", 
do a Deu~ o haver saiLlo ileso5, do n- com séde em Tcrezlna, ficando o me.$
tentado de que fôrn1n vitim[ls, os dig- ma a,,.;1-:lm constitutda: 
nos dirigentes da. nossa quei'lda Pá.- Pre~idente: - Dr. Glauclo Poche-
tria. co; vlce-prrsident.e, dr. Ah•aro Fer-

Estos influencia~ lni•?non~s. 1iflo po- reira; tchourelro, Joel ele Oliveira: l.º 
diam. e nem podem. U•nlar contra o :,ecrcttíno, Mo11cir R. Madeira C!lm· 
DEUS ALTJSSIMO, pois, aquéles que pos: 2. 0 :secrt>túrio, Robert Wall c!e 
pregavam DEUS; PATRIA E FAMI- Carv•lho. 
LIA fOO,un os mesmos que U:ntaram Consélh.o Fiscal: - Drs. Mário Jo. 
desmorona-los, trazendo o lnfortunio, sé Batista e Nelson Cruz, e sr. João 

RUSSIA 
ONDE OS JORNALISTAS NAO TEEM 

LIBERDADE 

l\, :===========================:d/ a orfandade e a viuvez. do O!Jvelra Sou.sa, 

MOSCOU! 25 IA UNTAOl - O eo
mlssnrte.do dos Estrangeiros ocupou-se 
llO\':'.lmcntc das attvtdades dos Jon1a
list.iui estrangcirOB. SE"n\ 'exigidas que os 
Jornalistas aproveitem-se exclusiva. 
mente dos serviços da agencia ofJcial 
~ovletlca "Tass", não acr-&ando 
CQlllentárlOll 
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O ESTA DO N O V O O TRIBUNAL DE SEGURANÇA NACIONAL VAI JULGAR 
E O CONCEITO TEóRICO DO NACIONALISMO UNICO, 

GEOGRÁFICO E CULTURAL OS TRES PRIMEIROS PROCESSOS INTEGRALISTAS 
MONTE ARRAI S 

tEspecial para "A UNIÃO", na ParaibaJ 

O poderio, o equilíbrio e a fórce. ! ideal do Estado nacionalizado, e. por 
materiul nos estados nacionais, asscn- isso. citamo-la de preferência 

}:~1c~e~~r:~rao e;d~~sif~ t~~~;e~i~~~.· t~~= sõisº~~Cj ~!p~ui~=i~/~vi;~~tl~o s~~di~= 
clnl de todas as comunidades de t?l ropa oferecem um quadro, em tal sen
C'specie, reside contudo, do porito de tido, de muito maior confusfi.o e he
vista da i:;ua integração interna e ex- terogeneidade entre os fatores que as 
terna. sobretudo. na superioridade dn ciências politJcas julgam devem ser 

RIO. 25 1 A UNIAO 1 - Anu.ndR-~e 
alnna p,u-a t:.sta semfl na, a reunião do 
Tribunal <te Scguran(':t Naclonal. a fim 
de jul~~r o~ trr~: prinv·irolj proce . ..,sa
dos sobre o rf'cent!' movhnrnto lnte
grn.llsta q11p lhe /ierfto enviAc!o~; pelos 
clelegnclos incumbidos do inquerito. 

Consta que êsSC"S oroc.;rs:.·os se refe
rem ao:=; Jmplicndos no assalto do Pa-
1.acio Guanabara 

PRESO MAIS UM DOS ASSALTANTES DO PALÁCIO 
GUANABARA OUTRO ARSENAL INTEGRALISTA 
APREENDIDO EM ANGRA DOS REIS - MISSA EM AÇÃO 
DE GRAÇAS POR TER SAíDO ILESO DO ATENTADO 

VERDE O PRESIDENTE GETúLIO V ARGAS 
c.ulturP do seu ~lemento hum.nno. se- combinados na formação de tun tlpo PRESO OM DOS ASSALTÂNTES DO 
ja esta de carater têcni.co-cientiflco padrão do Estado Nacional. PAI...ACIO GUANABARA rêto de potA.ssio, 50 quilo.<; de prégo, Cnmélo. Jose Ft:neü RcgmalOo 
5eja de ôr_dem esp1:culatl\'C1 Este aspecto parcial do realh,mo po- grossos que scri:'..1.m aplicados no cRr- -\rni'tlo. Ew·kó c,irv:;lho Tcrtulhrno 

Tal coeticlente nao representa. no litlco ilustra suficientemente a tése RIO. 2f) tA. N.1 - A pulicio !luml- rego das bomba·;, e mais 4 esptn~ardas Gue~lf>s. Joaquim Vieira. Antonio Co-
c~mpo d_a estabilidade do po~Pr na- que inicialmente sustentamos de que nen~e deteve José Mnria Campos. que de calibre 44, sendo tudo removid0 t.,r·o. -\ntotüo ~1oUI,~ Pf,r:.,.t:ntin(J Ca-
c10nal, simples ~nunc1ado teonco: ao a configuração polit.ica de um Estado fez parte rio grupo assaltante do Pala- para a Polícia Central bral 
contrário sobre ele assentam !?S a.I~cer- de feição nacional é, sobretudo. 0 pro- elo Guanabara. Scrrlnha 25 H,dnv,.ntes t-:,;ta .,,ua 
c~ fundnment.ais da Iundaçao h1st,:,- duto do espirito cultural que orienta APAGANDO os VESTIGIOS DA PY.pre!'õsam congratulações diante· eh"~ 
rica de tod~s as grandes ou peque- a força de expansão social de deter- INTERESSANTES DECL..\RAQOES PROPAGANDA INTEGRALISTA fe nacional contra intrnton::i. intcgra-
n_as _soberanias. :f'Ortes ou fraca.::;, minado conglomerado humano D.E ESTUDANTES tNTEGRALISTAS lbtA Saudações Plecono..') Cnnlw 
v1~oriosas ou vencidas. ex~berante~ ou Nem O!- preceitos da etnologia, nem d'RIFiOs .. ca2l5, .•• ,•A<.·'ªo N..,•,,~-,,,·pºal surb;rdo'n",e!,º,'.· ,J0~r> Torres Filho. pro!essorns Marta 
1ru1Tnd::i.s, t<:>dfl;S as nar;oes polltica- a origem comum. nem a homogenei- RIO, 25 t A. N 1 - A policia ouviu .,. "' .... M ..,, ,. ... , Jo·~ Coutjnho. Marh: Jo.:;f Ollveiro 
me1yte conshtuida_s sã.? frutos das d1- dade terrttorial que são como que os oulP.m quinze infegrri.lii,t?..s, todos <·~tu- dou aos fiscais da municipalidade que Guiomar Codho An1a1clo Campélo 
1cçoes q~e lhes u:np11me a natureza suportes do edifício polil:.ico nodomil dantes, que estavam escalados para façam apagar. imediatamente, t.odf'J~ fEti'm!1,ecnti::.o ,JQ~t~ Ta,·,,r('s, Inã.cio Ma 
d~ cultuia. d1ssemmada pela popula- resistem. em wna prov~ decisiva, aos chefeti d() as1;alto integralista á resi- os vestigios da propaganda integro.lis- rinho, Edgar GuN{PS, Augusto Tavn 

çagr~~~~e~a~!te fenômeno de extrema ~~~~~r~l~sq~:nJ~~cis:;a~ttt~J;~fto~~ ~~= ~~1~: g{~tfeª~~11
;011~iac~~it~f5t~r;;,nto !;1~e ct:!~~!r!~~~ti~:1~:u~ld~~~~•

1; :~"· ~11~aAl~~~~~~I~n~o;verino. Arlüi

~:t:ª~~li~~~1eJ.~l~~m~6~:?: ~16~~~0~~ da põvo_, ou das suas necessid;des ex- ga~·~A~1e~~°ro~~~~~a~~:~~~Jii~e ~n~t>~~:= l11scri1es que lembrem a mesma pro- deE;\~~~~:i1~~tf~t;;vent~/ -E~:~ni~o 
históricos das grandes nacianalida- pansu:~m.stª5· . . ~ trar o as~alto. tendo aceito a incum- pagan ª· Joáo Pcssôa --Queira vossa excelen
des, é que vemos os povos. nacional- O gemo ml}ltai do povo alemao ain- bencia apC'nas para náo darPm pnrk A ESPEClE DF. METRALHADORAS c\A aceitar minhas congra.tularões 
mente orga.nizados, contradizendo o~; da a~ora, gmado p~l~ sua cultura in- de fl'acos. UZADAS PELOS "CAMISAS VÊR- grande· vitoria - Nair Viei.ra Cunha, 
nrôprios imperativos das ciências po- dU:Stnal de felç_o. behcoSa, veio em a- DES " profes~ôr.a 
ltticas, asswnirem 1-umos imprevistos, poio ao pnnctpH? aqui defendido. MAIS UM ARSENAL INTEGRALIS- -----
lntelramente opostos à5 próprias leis t~·anspoucto. _num_ impulso do seu ser~- TA APREENDIDO \ro. 25 1A N "i - Na pPricia PfP- V I D A 
tipicas dos regimens nacionais. t!ment~ na?ionah5ta , as fronteiras fi- tu:t,da no Palácio Guanabara f01 en-

0 mapa etnografico da Europa QUP sicas. h1sto11.ca e convenclonalmente le- RIO, 25 r A. N.l - A policia numi- 1 CO~ltl_'Rdo \'C,"tig~o duma ar~m QU!' não R A D I o F ô N I e A 
é onde melhor se definem, em organi- vantadas ent_re a sua_propria soberania nense apreendeu um arsenal integra~ extstln no Bra..,:;il. mas depois os inve..,-
zações politicas de caráter nacional. e a spb~rama austnaca. lista em Angra dos Reis. constante das tigadore:s da polici::t fôram encontro- P. R. 1·4 RADIO TABAJARA DA 
as numerosas raças que néle se dis- A Italla. Já an~es. P9r outro lado, seguintes armas e nnmicõe:s: cinco la. abandonada nas mata.s da Gana . P~AíBA 
tríbuem, nos mostra até que ponto o desprezando cons1deraçoes de. órdem mosquetõrr, mat1ser; 25 rifles; 63G bom- Trata-se duma metralhdora ·'Tomp- Proc-rama. _para boje: 
tenômeno cultural póde, modificrm- ét!1íca. detinha dentro das suas fron- bas dinamite; 1.200 tiros de fuzll me- son '', de mão. fabiicacão americana. lUJfl - Programa do Almôço -

ri~1of~~o~~al~~~~.r~~~o~~f{~1~~ti!~r:ee~: 1 ~~i~::~·iagu:~ia~~~.a~~n/e
0
;i:o qi: ~~~ ~:~1~i:ª~~ ~gg :N;~~ iim a~~f~rec~r2~ j~:dtp ct;o d~!~~u~~~:~i~!ut~

1
; 4~~pf~\~= gr~:'ªJf~s P1~~i~~~r Ca~~erd~!d~rait~ 

te, conforme o seu gráu ou fôrma de vérno, não itAlianos. mas compacta cionando com extrema facilidadt'. sen- Romances da Téla · 
desenvolvimento. orientações as mais massa de autênt.icos rebentos da raça MISSA EM AÇAO DE GRACAS POR do o u.so as~ãs comodo ao atirador 12 .00 - Jornal l\Iaumno - Noti-
dispares e inesperadas germanica TER O CHEFE DA NAÇAO ESCAPA- A referi.da especie de arma foi u~a- c-iúrio e In!onnaçóes Telegráficas do 

Néste sentido restrito. póde-se di- A teoria politica, utilizando os no- DO ILESO DO ATENTADO VERDE ciíssima pelos oa11q_<;fe1·s arneiicanos, Pais e do Estrangeiro 

~~~. q~e a~i~~~a~~~i~~u;\dit~~~i~a~~~ ;~~a ~J
1;i1

~~:~~~;or~~eaoº se~r~~l~~.t:on1~ Bf:LO HORIZONTE. 25 f A UNIA O) ~1~i"~o d~~~~rer:6,í~i:;;;et>pc:;· t~1iro~~~t do
12à\~ô-;o_ C~ti~i-~i!~l)e~c ~~~~~~ 

cionalidade representa a bu'ssola de cultural, encontra sobejas razões de - Ele1YJentos do mnis elevado destaque do o seu uso na PolJcia Federal ofert>cidas pelo Clne São Ped.ro'1 A 
direção para os seus bons ou maus órdem teórica e nacionalista para ex- i~~J~s',n:~~ª:~~~s~e!~~l'!~ã~1~:t~~!ç!~ Casa doY- Ü"andes Romances da Té-

de~~il~~srdade que mestres e estadistas g~ii:t~s e~ii;~ds~s aparentemente tão por ter O Presidente dn República C'S- r~i~,i~:~~l;S A~~.'i;rRo; t~ ~i la .. Locutor Kenard Gah·ão, 
politlc~s aponta~ _co1~10 sinais r~pre- Si amanhã O sentido da compreen- capado iléso do atenta.ó.o de J 1 do cor-1 GUF.IR€DO 18,00 - Program.a para o Jantar 
senta~1vos da ex1s_tenc1a d~ um povo ~ são da vida intelectual ctaquêles póvos rente. lJi~c~[éc'~ªcõe-. . elecwnadas da no.,.., 1t 

~~1;;,-~~~iaq~~ f~toi~~Jiii~ªu!~~~1~0~0~~~ U~es impuzert outras diretrizes icteoló- PESSOAS DETIDAS POSTAS EM Ainda a proposlto da recente mn <>r- 19 00 - SintP:f' do'i acontecimentos 
· , g1c~s. e cer o que nem o pril1cipio LIBERDADE ca mtegrnllsta ocorrida no Rio <!" 

entidade autônoma. ~~111co, _ne~n os geográ~~cos ou histô- Jane!!º o mteH't>nto1 Argemuo de F _ cto19d~~ _ J,i~c'~-4 \;,_1~~~:a · Jor!?' 
A realidade, no entanto. é que tais ~icos, ~na mvocados .. te;ao forças para RIO, 25 lA N 1 _ A Delegacia da I f?UCHC'do 1ecebeu. em data de ontem I T:wares e Jr>zz da p R 1•4 

caratéres se apresentam apenas como 1mped1.r as novas dh eçoes que venham Segurança paz hoJe em liberdade,. vá- ~s segumtes telegramas de solicl~rif'- 19 .,0 '\.lusica popuJai bru.sileira 
uma visibilidade das várias soberanias a tomar. . rios p1esos que haviam sido det1doi. Ctacle _ E;me1~ld,l S1lva ~ Antonio Matia!-s. 
e representam sinais meramente con O Esta~? ~_ovo n? B1asil, funcland~- em vll't.ude do assalto mtegzelista de Santana do Congo 25. - Extn? 19,45 _ Duetos de p 1, t.ões _ Genil-
vencionais quasi se1npre abatidos, se. J~es duet11zes t1açadas na_ Const1- 11 do co11Pnte ao Palacio Guf!na.bata <Ir :Ugern1ro de F1gue1redo Jono do Medeiros e Raimundo Napolf'ão 
confôrme varia a psicologia coletiva. tmçao de 10 ~e Novembro, nao desa- sobi e os qtta1s o mqucnto poltc.,1 na.da. Pess~~ - Rc\•oltado pela miser.;.\ f"l 

I 
Locutor Ahno Siha) 

de cada póvo, pelo arbitrio da fórca tendeu aos avisos decorrentes da ma- 1 poucle apurar t1n:1cao _prn,J.-1(\adn nrlos sicano" do m- ; ::!0.00 _ Retn.Ul!.mi,;,,ão da Hora do 
a serviço das novas concepções pú- neira de compreender acima expostn. l _ [eh_v: Pllno ~algado. contra a ,·idn do I Er~i:i-il 
blicas. Mesmo toàlando á conta. tão qua~do, sôbre ~ases verdadei~amente ENCONTRADO MATERIAL DE ms~gne Presidente Getúlio Vargas. (!Uf· 21.00 _ Seleções de Operas _ Or-
sómente, os aspectos mais fundamen-_ nac1onru~. vem u!lpondo aos. fill:Os ~e GUERRA NO ESPIRITO SANTO mais ~a vez defendeu hf:roicamente que.stra eh: Salão sob a regencia do 
tais de quantos são apontados como estrangeiros nascido em terntorio pa- os destmos do no.'iSO glr:noso. Brns11 11;,iestro Olegar.io de Luna Freire 
Inerentes á natureza do Estado Na- trio. portanlo brasileiras, não só o co- RIO. 25 (A UNIÃO) - Infotmam venho per::i.nte vossa exc1a. h1potecar 21.15 _ Jornal Oficial 
cional, e representados pela coinci- nhecimento obrigatorio da nossa lin- ele Vitória, que a pollcia dali efetuou mln!:a inteira solicl~riedade - A~- 21 .:¾U Velho Album de mU5iCn; 
dência da unidade' étnica com a gua. mas também, através dela. o das felizes diligencias num sitio próximo c~1~~1mo Toscano Bnto - Est.ac1on{, _ brasile.iras '_I'uni.;i.. Fe~reira. Jôt:i 
Unidade geográfica e de identidade dP. tradições da vida nacional. a cachoeira de Itapemirim. de pro- no . . . Mon1nro. Olactlio Filgueiras. Milton 
origem hlstôrica e de costumes. indi- Brasileiro, educado em lingun es- priedade do integralista N~gíb Tanu- Comnma G1·ny.cle 25 Interventor Dantas. Dudu' Pes.sóa Silva Junior e 
cactos como dados determinantes da trangeira ou no culto de traduções re, sendo encontrado copioso mate- Argemiro de F1gueiréclo - João Pes- Nhô Monteiro 
verdadeira unidade polit.ica nacional. alienígenas. será, pela sua cultura, rial de guerra, muito especialmente sôa - Nôs 1uncionários da Est.a('~<• :?:too _ Jorn~d F:'lado da p R I-4 
vemos que êles não se manifestam e1r. pelo conceito de seu pensamento tudo mosquetões "\Vinche5ters" e "parabe- Fi.sC?-1 àe Cnbaceir~ hipotecamos i·.1; 22.10 - Enquanto a Cidade Dor-
quasi todos os Estados soberanos dos menos um padrão autêntico da ética lwns". qoverno de ,·ossenria absoluta solii:la- me , Trechos Sinfônicos 

te;1~:d:~::~lte:. meticuloso estudo e ii rft~~~~t~~~-a~:.c~~:~s~os cxem- toApa~-~lí~i~éJ~ª~!ili:!ruda
0 i:;;~mi~= ~t'!°t;.dlº:01~~~!ivoe~J!f~~~f!ºe;~~~,~~;~ I11~t·1~1~a- Ult.imas Noticias - PR I-{ 

comparativo entre as onze unidades r.:Ios supramencionados cederão ao htica e Social, continuando em inces- presidente Getúlio Vargas . - Manw.~, :!2 30 - Bóa noit1· 1Locutor J Ac1-
em que se divide o mapa fisict, da fenômeno da cultura, pois pouco im~ ~antes buscas a fim de comprovar .me- - ------------ lino> 
Europa. para demonstrar a sua inçoin- porta ter, diante da vista, o sôlo e a lhor as atividades sigmaticas. F I QU,E RJCO ! a tOTF.RJ \ fTOF.
cidência com as unidades etJ.J.ológicas paisagem da terra em que se nasceu. Dai se conclue que os vários nu- RAL oferece oportunidade ,..m 22 d<· 
constitutivas dos Estados Nacionais. 5e, pela formação intelectual, outras cleo.s verdes do Espirita Santo esta- junho, com a <"xtraeão de Sfio .Jo:to 

~:~e d~s~~~~d~sem!I~r1~!~.~~ io1~ªi: -~~~te~~pl~~~p~~ti:s~irit~~sdobradas ª ~~~~ ª ~~\?cªad~r:;~e!~~pre~~â~t~~c~~~~ 2.000 :ooosooo 
constituição de tais enUdades polit1- ------------- pe de ll do corrente. e ma is 4 027 premio!ôi menores 

PROGJ<~~!A P·\RA AMANIIA 
11.00 - Pro~TJ.ma p,1ra o a!moco 

- Gr1v:..i.ções da nossa disc:ot€ca 
1:::.00 Jornal mat.ut:no ~ Not.ic11'1-

~: ::i~~~eif!arãsasr~f~;11a~~~~ic~~ PRIMEIRA fEIRA DE AMOS• MAS TRllS NAS MALHAS DA PO- NQTJCJARJQ :r::0 
d~ip~m·t~it.1~::~idadª~nfJ~~~ TRAS DO CEARA' L!CIA 

no Intormações tí'lt>gr:ifio.s da ptn~ 
t.' do ("Stro.l-n~"Íl'O 

11.l!l Conttnu,:u;õo do pragrant..;_\ 
do .11111'.)çu Grnva.('ÕP:- da nos~a db-
cotéca 

ge;~;~~:1~:ª0 tal ráto. -disse o último au- Será realizado, na capital da~~~,t~~-
1
: p~~l!~~s~r!4'.ºi~;~6i~: 

~°:ut~l~ª.{~.?o. iue u::rrºa s~~~ioº ~;}~~id: daquele Estado, um grande ~~ão~r~~~tra~H~l'l~al~l~ ~~l~~.tt~~1!= 
como uma unidade étnica, que l)abite certame dos de terem participado do assalto 
um território também de perfeita ho- integralista ao Palácio presidencial. 
mogene1dade geogratica sob o 1mpe-

0 
G d E d do Ce~n a Os tr&s prisioneiros foram condUZi-

~~ºn!~t~s°\~~1~~t!~;!~~en~~c1~!.1.s~~s taJ~ acaba g;e/n~~1tu~ P~~~a d~creto n v 18~ i:en~ ~~;{~~~ra de Pohc1a a fim de 
contcu'do, pms em nenhuma patte do a sua l II Feua de An:ost1as, CUJO fi-
planetR existe de fato semelhantf> 1 nahdadt> é a propagaçao do::; produto$ 1 USAVAM METRALHADORAS DO 
oigamzaçâo cearenses a semelhança do oue vem TIPO DAS DOS ''GANGSTERS" 

Real~ente mesmo clespa·esanclo co- fazendo outros Estados do B1 as1l 
mo elemenl~ ele comprovacão da té.:.e l Esse certame que devetá reswmi RIO 25 tA UNIAO) - O exame 
as alterações p1oduzldas no \elho con- e demon"-trn.?.· as possibihd ri ctes comer-1 penc1al efetuado no Palácio Guana
hnenle, depois da giande guerra ju- crnts, mduf-;tri~is ~ :1_gi lco.lns daquela ba1 a revelou vest1g10:s duma a1 mll. de!s~ 
tna1s a Eu1opa na integração de seus umdade da Fede1açao reahza1-se-á conheclda 
\ários Estados nacionais deixou ae no _mes de dezembro com 3 iepic.sen- Efetuando ngorosa~ pesqmzas a 
01 gamzar-.se em pler~a d1sc01 danc1a taca.o dos mumcipios do Ceaiá, e mo- pohc1a encontrou ontem nas matas 
com o conceito abstrado enca1 nado na "-Jlot es locais e de O!ltros ESlados, da Ga, ea uma metralhado1a "Tomp
llOutnna acima criticada \"' nd0, a'>Sim um~ opoituntdade mag- son'', de factl maneJo de mão. fabn-

LOTER IA FEDERAL 
18 00 - P1ograrrw para o 1anta1 

1 

1 Locu•o1 K,•n,11'Sl Galvo.01 

Extração em 25 de mato de 1938 G1,1 vnçot se!Pr1c,11hd.1s d,t IJOS<.~ d:s-
cottica 

14387 - São Paulo 
20837 - Rio 

200 0005)000 Pro91«ma dP ~tudw 
')o·ooosooo . 19.~0 ~ Smt..ese dos acontecunento,., 
io:OOOSOO'J , 00 dl..'l P R } - 4 Informa 23298 - São Paulo 

12623 - Rio 5 :ooo.'!>OO~ 1 19?5. -. Mus1c~ popular ~ras:il~ira 

2 ·000$00íJ ! 1; e~~ ~e j~~i~~d\~:ri~~~h~~~1~t' 23917 - Río 

LOTERIA DO ESTADO DA 19.35 _ i\<!us\ca popular - Gent 
I 

Be/.('ITa r .Jazz àa P R T - 4 

PARAiBA snntn-. l' Severmo Aroujo 
_ . 19.45 i\!u~ir~i argentina - Or-

Ext;açno em 24 dP maio de 1938. 1 qut.':-;tra 1-lpica . 
. ~o.oo R~Ln,nsm1:....,ao da hora d,1 

15927 30 :000$000 1 Bm:i-il 
18092 3:000$000 21.00 Solo~ de pinno 
4252 2 :OOOSOOll d"' Lun::i FreirA 

Claud10 

2665 l:OOOS001l 21.If. - Jornal otJcial 
10073 l :OOOSOCJo 21.20 -- Mu~ica popular - Nel.ie dt· 

Ha na RepartJção dos Correios t 
Telcgrafq.o; ttlegramas .,·ettdos para. 
Moacir Nogueira. Anlzio Snlatiel 93. 
João Lombardi 

Almeida. Jaime Brzrrrn e Region3! 
d.':' Cuchimbinho 

21.45 !\tustca~ lévrs -- Orqu('strn 

Com efeito na pnmena unidade mtica paio um ,naior mtPicambio m- cação nortc-nmcncana e que !01 uzn
!lsica que a gcogrnfia polihca cto con- tcrestªduol da primeiramente pelos ganqsters. 
tmente designa como comprf'enoen- A orlR:nnl d1~poq~ão dos "stand~" nos Estados Umdo:s Mal.li larde fot 
elo a chamada peninsula do Sudoeste. ! e i:av1lhoes que sera o constn~ldos n..> admitida n:.1. µolfcia federal _ynnlcee, 
lunitadn na parte oriental J?{"lo Medi- ~·ecmto do Feira, onde tambem será ex1~lindo no Brasil poucos exempla-
t('rraneo. o.o sul pelo mesmo. • peh., : mst~lado um mod~rno Parque de Dl- ers. da mesma pertencentes á policia - - -
Atlantico e estreito de Gibra.ltar, • 1 versoes. empres.·tara ªº. mesmo wn a.,- gaucha Junta Executiva R,gional 

d .. ~o.15.o da P R l - 4. sob a díreç-áo 
cin mn.estro OJegario de Luna Frcir<> 

22,00 - Jornal falado. 
t'l.10 Emqu,ant-0 n cidade dor-

O(>stc pelo Atlantico, ao Norte pelti péto dos ma1~ agrave1.s . 
lnnr Cantabrico e os Pireneus resi- Como se \'ê. a l.ª Fe1ra de Amostras, VERDADElRO ARSENAL NA CASA de Estatística 
dem ai; soberanias espanhola e por- pelo seu lncdit15mo no género. no Cea- DE UM INTEGRALISTA 

me Orquestras f~ m~~s tocando 
m\c'i-i.ca.:s celPbrt·s 

22 25 - últim.:1,s notir.ia: :, P R I - 4 
111.forrna 

22.30 -- BllJ HOitt· tllp:uêsa. cada uma subordinando povos Irá. const1. tuil"á. a nota pred~tni[)flnt .. e Haverá, hoje. ás 9 horas. no loca, 
etnicamente os mais diferenctac!os pe- do próximo mes de Dez~mbto. como RIO. 25 1A UNIÃO) - A policia cto costume. mais um~ lmportantl" re-
la sua origem racial. como sejmn Ibe- um.o. megnv~l demonstra<:a.o das grn11- prendeu ha dias o integralista Osvo..1- \lllião da Junta Executiva ~eg:ionr~I -=---i· · -· 
ros. Celtas, Romanos, Godos, Vanda- des po~lbtlidades econômicos e prodt.:.- do Bclem, residente em .Jacnrepagu:\, de Estatística, devendo sei· nn. mesmn ExpJrjlJICia 11,1. skene do 
do!'.:!, Arnbes e Judeus. ti\'as da(.Jucle Estado. suspeitando dP sua a tividade no le- tratados asstmtos de grande interesse 

Assim. dentro do mesmo circulo ter --------- vante de 11 do corrente, para o dcsenvolvhnento da eslatf~ttcJ Corpo dt Bombeiros 
rltorial aludido não só •e verifica a CUNHA & DI LASCIO Interrogado, Osvaldo Belém afirmou paraibana. . .· . acaba de paosar por conven,enu,• 
txist(~ncia de JJÓVOS de diferentes ra- . • • • ter efetivamente tom~do parte no as• P or e.sse motivo, o pre~1dente da 1ep reparo3 a ·n:nc do CoqlO de Bombci-
ça.s numa unica unidade geografica, - l\-later1a1S santlartOS, e.. salto, motivo po1 que foi realizada fe~lda entidade, prof. José Batl5ta. de ro.:t, que já se aeha pr!,nln I fundontu 
tnas também 0 de uma única unidade • • uma no,·a batida em seu casebre :\lfelo. encarece o comparecimento d(· norn'lalmenté 
territorial servindo de apoio fisíco a letr1C0S, made1ras, ferra.. Na morada .do perigoso agitador foi todos OS seus membros I AJ:no.'lhá, ã tarde. a rcftrida Mrern~ 
mais de umo. soberania política 

1•. "d encontrado, entõ.o. um Vf'rdadt1ro ar- -- ---....--- -------. -~--- 4

- alanno.rá em t:'\per1encJ. d1ctrant-e al-
_E 1, esta das mulUplas c\rc\tl)'j\'J'l- gCUS, azU CJOS e VI rOS, aOS I sena!, do., muito, possuído., polo intc- I LO'l'FIH~ F&DER L - S AO JO,\O · ~uns rn.inuto,. 

Çoc~u~ª a':,"r~~~~
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omblnndos, em mais alto gráu os , - d T · f , 271 devidamente carregadas: 1.200 balas 14 028 PREMIOS . NUM TOTAL DE cão o tenente Francisco Pedro. e,.,. 
, elementos rcP,.tltuthos <ir •.1111 tipo , rao O rlltfi O, n. • poro fuzil, enorme quo.nUd31o dr cio• , 6 Oan f)!J(J,i9!> •namlant• cln Cor!lO ,te l3o.mbelr'>S 
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p R T E o F. 1 e 1 L 
ADMINISTRAÇAO DO EXMO, SR, DR, ARGEMIRO DE FIGUEIRlDO 

i>i., ..... 

(*) DECRETO N,º t,057, de 23 de maio de 1938 
Altera a.ç lPis ns. 127, de 28 de deze,nbro de 

1936 e 159 de 28 de janeiro de 1937 

Argemlro de Figueirêdo, Interventor Federal no Estado d~ Paraíba, 
usando das atribuições que lhe confere a Constituição da República., 

DECRETA· 

Art 1.º - As licenças para tratamento de saúde concedidas aos 
1uncionário5 publico.~. inclusive magistrados. serão, a contar desta data. 
com direito a percepção do ordenado, salvo os casos especiais a ju1zo do 
Govêrno. 

Art. 2.º - Não farão jús a licença premio a que se refere o art. 
145 da lei 127, de 28 de dezembro de 1936, os funcionários que tiverem fé
lias excedentes de 15 dins e, bem assim., os juizes e membros do ministério 
pilblico. 

~ unico - Não ~e comnreendem no artigo acima as férias coletivas 
d~ que cogita o art. 151. da lei sob n.0 159, de 28 de janeiro de 1937 

Art. 3.t' - A gratificação adicional a que se refere o a.rt. 173 da lei 
n.0 159 de 1937, será concedida, a critério do Govérno, tendo em vista a con
venlencia do serviço da Justiça. 

Art. 4.º - Fica revogado o § 1 ° do art. 45, da lei n.0 127, de 28 de 
dezE:mbro de 1936. 

Art. 5.0 
- Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio da Redenção, em 23 de Maio de 1938, 50.0 da Proclamação da 
República. 

Arge1niro de Figueírêdo 
José Marques da Silva Marii 
Francisco de Paula Pôrto 
Lauro Montenegro 

( • ) Reproduzido por ter saido com incorreções. 

go de sub-delegado de Policia da ctr
cusrri<;ão de Cachoeira de Cebõla!'i. 
distrito de Ingá 

Secretaría da Fazenda 

E:XPEDIENTE DO SECRETARIO DO 
DIA 25· 

Peticões· 

N ° 9.531 - De José Martins de 
Oliveira. - A' Estação Fiscal de S 
José de Piranhas para tomar conheci
mento e resolver, de acôrdo com a lei. 

N. 0 9.532 - De Antonio FiniZola. 
A' Mêsa de Rendas de Mamangua

Pt' para resol-.:, nn. fórma da lei. 
N ° 9. 534 - De Antonio Justino d~ 

Silva. - A' Mêsa de Rendas de Pa
tos para tomar conhecimento e resol
,·er, de acôrdo com a lei 

N. 0 9. 533 - De Antonio Justino da 
Silva. - Esta Secretaria so poderá 
tomar conhecimento do caso, em gráu 
de rF>curso, interposto em tempo, da 
decisão da Mêsa de Rendas de Patos. 
Uma simples reclamação não é meio 
idoneo. Acresce que a aludida recla
mação está fóra · do prazo, motivo por 
que deixo de tomar conhecimento da 
mesma. 

t;o~t~. 9~2tã7; ~: ~e~i~e SiJ:~~r~r.d: 
,·ista das informações 

lntêrventoría Federal r:r::!~~ ~ee 1í!~~ia d~acai~~u:cr~~~~ Portaria. 
de Salgado. do distrito de Itabaiana. 

EXPEDIENTE DO INTERVEN'"i'OR O Interventor Federal no Estado N. 0 168 - Recomendando ao sr 
Tesoureiro Geral deoositar no Bano) 
do Estado da Paraíba. em conta cor
rente de movimento. a hnportancia de 
250 :OOOSOOO. 

DO DIA 17: da Paraíba atendendo ao que reque

Petiçi\o: 

De Isabel Iracema Feijó da Silveira 
professôra vitalicia de 4. a entrancia, 
regente da cadeira elementar do sexo 
feminino da cidade de Santa Rita, 
dêste Estado, solicitando de acôrdo com 
o art 156. alínea e) da Constituição 
Federal, a sua aposentadoria com os 
vencimentos integrais, uma vez que 
se acha inválida para o exercício do 
seu cargo. - A· vista do laudo de 
.tnspeção de saúde a que foi submetida 
a peticionaria. pelo qual foi julgada 
incapaz para o serviço do magistério 
e das informações prestadas pelo Te
souro. concêdo a jubilação requerida 
n<>s têrmos do art. 63 da lei sob n. 
127, de 28 de dezembro de 1936. 

reu o cidadão Olavo Freire de Amo
rim. ofical do fc.egistro Civil de Nas
cimentos, Casamentos e Obitos do têr
mo da comarca de Itabaiana, resolve 

~n~~~;:;;1~~ ;~~t;'ar~
1•t~at:: di~cr~:':: Secretaría do Interior e 

re~e f:~;.~~nª{,,~ Federal no Estado Segurança Pública 
~: r:i~:~~~p~r°am:!~r~~~~i~~r~~t~:tà~~ CADEIA POBLICA DA CAtPITAL 
positario público do têrmo da comar
ca de Misericordia, devendo solicitar EXPEDIENTE DO DIA 25: 

~~~u~~~~~ tút~f;:~aria do Interior e ~ficio n.0 552 - Ao dr. juiz de di-
0 Interventor Federal no Esta.de re1Lo da 2.ª vara, apresentando, devi-

fi~tf~r~}:i~i;1:~1t1~~f~~i Ji'.:E ~ ~;;:t~;q:~:."!~A::~1;:f;~:::~ 

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

raria Geral, no dia 25 de maio de 1938 
RECEITA 

Saldo anterior . . . . . . . . . . . . . . 
Recebedoria de Rendas da capital -

Arrecadação do dia 24 . . .. 
Repartição de Aguas e Esgôtos -

Renda do cha 24 . 
RPp:irticão dos Serviços Eletricos -

Saldo da renda (\o dia 24 
Manuel Laureano Alves Filho - Cau-

ção de luz . . . . . . 
Manuel Galdino da Silva - Saldo de 

adiantamento . . . . . . . . . . 
Manuel Galdino da Silva - Saldo de 

adiantamento . 
Francisco José das Neves - Fôros de 

teiTeno . . 
Dr. Francisco Xavier Pedrosa - Cau

ção de luz 

Banco do Estado da Paraíba - Reti
rada (ctmovimento) .. 

OESP~SA 

2339 - Soe. Motores Deutz Otto Leg. 
Ltda - Restituição de caução . . . 

2336 - Agencia Germanica Importa-
dora Ltda. - Conta . . . . . . . . 

2332 - João de Sousa Falcão -
, Sec. da Fazenda) - Adiantamen-
to . . . . . . . . . . . . . . ..... 

2322 - Prof. Eduardo Monteiro Me
deiros - Pagamento . . . . . . . . . 

2334 - Põrto de Cabedêlo ( Genulno 
A . Bezerra) - Adiantamento . . . 

2329 - Tenente Severino Bernardo 
Freire - Despêsas realizadas 

2335 - E. Stuckert - Conta . . .. 
2330 - José Higino Caldas - Conta 
2328 - J. F. Nobre - Conta. . . . . 
2323 - Estarão Fiscal de Conceição 

- Suprimento . . . . . . . . . . . . . . 
2302 - Roberto Dias rD. G. Saúde 

Pública) - Adiantamento . . . . . . 
2255 - Dr. Osorio Abath - Paga-

mento . . . . . . . . . . ...... . 
2321 - Prefeitura Municipal de Pian

có - Adiantamento . . . . . . . . . 
233~ - i: Peixôto & Irmão ( repr. 

P1relli S. A.) - Conta . 
2340 - A. Batista Araújo - Conta . 

15 :000$000 

7 251$000 

7 :042$900 

30~000 

10$800 

11$500 

7!i$000 

30$000 

2 38ô!OOO 

10 000$000 

j ·4õ0i000 

600$000 

100 :OOOSOOO 

985$000 
57ô$000 
600$000 
G2õ$000 

8 :500$000 

50$000 

600$000 

5:000$000 

17:295S500 
2:272$400 

4l2:345SIOO 

29 451S200 

100 · ooosooo 

541 796$300 

150 :937$900 
rie Misericordia. presidente do Tribunal de Apelação 

O Interventor Federal no Estan.v do Estado, remetendo wna pet.içáo do 
da Paraiba nomeia Beatriz de Aze\·ê- detento João Ferreira de Oliveira Ca 

EXPEDIENTE DO INTERVENTOR do Pequeno para exercer o cargo de mara. solicitandº em favôr de João Banco do Estado da Paraíba - Depó-
DO DA 24: escrivão do distrito de São Bôaventu- Nobrega de Almeida, uma ordem de sito . . .. , 

Petição: 
ra, da comarca de Misericordia, de- "habeas-corpus"· Saldo que passa 
vendo solicitar seu titulo á Secreta- Idem n.º 554 '.L Ao dr. diretor das 

250 : 000$000 
140:858~00 

ría do Interior e Segw-ança l-'ublica. Obras Públicas, remetendo petições 

De 0Iavo Freire de Amorun. oficial O Int~rventor l:"edernl no Estfl. lo i~\ dJ~:~t~~1;~::a ~:~~~~.º s~ci~~~= 
:m~str~ '2~~~e a~ªW:~ntg:· Ü!= ~f

01
~~:n:a:f:ti~!s aM~~~;;a~~~n~i~ do q~e lhes seJa certificado O tempo de 1931~sourarfa Geral do Tesouro do Estndo da Paraíba, em 25 de mato 

541 ·796$300 

baiana, solicitando três (3) mêses de Nobre no ca.rg6 de professôra de 1., ~~ sei viços extetnos preStado ao E5ta- Ernesto Si1veira, Gilberto Seixas Maia, 
licença, sem vencimentos, para tratar e11L1anc1a. com exerck10 no Grupn ld 555 A d d d Tesoureiro Geral. escriturário. 
de negocms de seu mteresse part1cu- Escolar "Isabel Maria das Neves'' ieltoem n. ~ - 0 r JUIZ e i-
lar - Concêdo trinta (30J dias, na I desta capital devendo solicitar seu ti- tição~~ 2d /ª~· ~emet;nd0 uma pe- casa n ° 110, á Av Cap Jose Pes.soa - lhe foi imposta - Indefendo, e1r fa.re 
lórma da lei tulo ao Departamento de Educação 

1 
s ,e en s ose ornes da Sil- Como requer Idas informações 

- 1 O Jnte1 ventor Federal no Estado ~a, vu go · Jose Quero Agua" e Seve- Carm~lo Ruffo, requerendo carta de Lourival de Souza Carvalho, reflul"'-
EXPEDIENTE DO INTERVENTOR da Pa1aiba nomeia d Calpurma Cal- ~~~~r ~~etano, ~ollcitand0 certificarto hab1taçao para o predio recentemente rendo restituição de impostos pago~ ne 

DO DIA 25 das de Amorim para exercer mten- e e ao assunto constante na I construido para o dr Joaqmm Costa, suas casas na Torrelandia de acõrdo 
namente o cargo de oficial d~ Regis- mesma "' _ á Av Pedro II _- Sun, expeça-se a com os documentos anexos: - Dererl-

Petições· tro Civil de Nascimentos casamentos ! Idem 11 056 - Ao d1 JUlZ de dJ- !carta de hRbitaçao, sob n ° 100 do Aguarde abertura de credito 
e Obitos do têrmo ela comarca dF> ieito da 2 ª vara, remetendo petições Genario da Silva, requerendo licen- Antoruo V Rapôso, requerendo isen-

De Amaha Veloso Soares, aux1har ltabarnna ãurante o impedimento do dos detentos Alc1des Ribeiro e Jose Iça. para constrmr uma casa de taipa ção de impostos para as suas casas ns 
do Serviço de Estatistica. do Depat- seiv~n\ua; 10 efetivo que se acha em :~rgis,.de Moura solic~tando "habeas- e tê!ha, de acôrdo c~m a planta ane- 1030, 1.038 e 1644, á avenida Manoel 
tamente de Estat1stica e Pubhcidade, gozo de llcença, sei vmdo-lhe de t1tulo P s xa, a rua da Redençao - Deferido Deodato - Defendo, nos termos ..i,., 
requerendo três mêses de licença p~- ~ ptesente portaria. . Seveuna Ribeiro CoutmJ:io, reque- parecer da Diretoria de Expediente ,. 
ra tratamento de saude. - Submeta- O Interventor Federal no Estado Movimento geral de ontem: rendo licença para constrmr uma ga .. Fazend_a. -
se á inspeção de saúde eia Paraíba exonera, por conveniencia rage de aco;cto com a plant_a anexa, Adolío Magalhaes, requerendo Itcen• 

De Alfrêdo Pereira Vitoriano. mo- de (;eniço. Manuel Aureliano de Vas- . Exi<;tiam 263 reclusos. foi posto em no~ seu predm em con.struçao, á Av. ça para fazer uma r~forma na~ casa n.º 
torneiro de reserva da Repartição dos concélos. do cargo de investigador de liberdA.de 1. foi recolhido 1, ficaram Joao da Mata. - Defendo. 829, á rua da Republ~ca, de .acordo com 
Serviços Eletricos. solicitando trinta 2 a cla~se da Policia Civil do Estado existindo os mesmos 263, sendo 1 não Normando ~~rtani Fantini e d. Nair a. planta anexa. - Sun, a titulo preca .. 
dias de licença, para tratamento dL· o Interventor Federal no Estad arraçoado por esta Cadeia ~ortani Fantuu Ba__rbosa. requerendo no, assinando o respectivo termo 
saúde. _ Deferido, á vista do laudo r:ia P~raíba contrrita d. Alzira Tos~ Fõram, hoje, distribuidas 295 ra- llcença pFra._ ~e acordo co?l a planta Carmelo R_uffo, requerendo ltc.enç11 

médico. cano Lisbôa. não diplo d cães: 13 aos detentos que se encontram anexa, const1 mrem um salao nos fun- 1 para conatruir um pavilhto montado 
De Antonio de Oliveira Jardim, dia- exercer O cargo de p ·of m:1 a.d para em diéta na enfermaria, 249 aos de- dos do predio n.0 71, á Praça Pedro em colunas de madeira no quintal do 

rfsta da Repartição dos Serviços Ele- deira elementar mist~ d es~ra . 3: e~- mais prêsos, 15 aos empregados, 16 ao-. Amer~co. - Em face da informação 

I 

predio n.0 366, á rua Maciel Pinheiro 
. . e acarau, 0 soldados que coduzem os prêsos aos da Diretoria de Expediente e Fazen- - Como requer. 

tricos, requerendo noventa dias de li- n_rn~1<:_ip10 de M:ama1_1guape, em subs- serviços externos e 2 a indigentes au~ da, deferido. João Cavalcanti de Menezes, reque-
cença, para tratamento de saúde. - t1tmça? a ~unc101:1án.a efetiva que se se encontram nesta Cadeia. . Cata.rina Alves Bezerra, requerendo rendo licença para, de acórdo com a 
Deferido. á vista do laudo médico. 'lcha h~enc1ada. serv!ndo-lhe de t.itu- hcença parA., de acõrdo com 8 planta planta anexa, construir uma casa para 

De Severino Ferreira de Araújo. lo a piesente portaria. anexa, fazer melhoramentos na casa o sr. l\1o.rcilio coutinho, e fazer ou-
rnotorneiro dos Serviços Eletricos. re- O Int_erven,ror Federal no ~tado Prefeitura Municipal n.0 149, á Av. João Machado. _ como tros serviços, á Av. Manoel Deodato. _ 
~~e[~~~t~e~e ~:~1~~.ct:_H~~~~d~ara ~1~, Parr1ba {em~v!· a professora. de EXPEDIENTE DO DIA 25 DE MAIO requ!r . . ÍEm face das informações, deferido. 

N.º 2.342 - De Valfrêdo Targino C?av_af;!:~~âeª.·Azb~~~:~q~~- d~a:~~i~: ~~iJg;~ rte: hc~~~~ ~:it~d;~~st~~lrMue~~ ~~u:r:~~ lqu~~;:!i ~~~:n~: Sp~~ C~i~:~~rre~ 

~~~~õe~ Indetericio, á vista das ~\~i~~;~t:1S~~s~~ftea,~::~r~, g~ i~~Í Marcilio Coutinho de Luna Freire. iu:~toV~~c~c~~d;~~~. ~.fl~rt~ ªi3!f:: â~~ª_:1·°n!~!ri~o~v. Maximiano Macha-

' N.º 13.052 - Da Sociedade União .:ate~o~i~ de Tambaúzinho, do mesmo r=~~~~~nJl~ ~~~ni~~p~feà1!.1JJ~sio~1e~ rido~ Lourival Vicente de Freitas, reque-
!tei~a~~e~~;~o~e~m~~ab~l~~a~:~~~;:= mumc1p10, devendo apresentar seu ti- ximiano de Figueirêdo, em face de ter Joao S. Caldas, requerendo licença rendo para que lhe seja cedida gra
çôes da R. S. Eletricos e R. A. Es- ~~\ºa ~~1 1!.ep:r-r~ento de Educação, sido negado pela Prefeitura a cons- par\ d~ ~côrdo co~ lltnta ª1!!~ª· ~uitamente uma faixa de terra anexa 
gõtos ~ I~1~rv~n~~ a ;~eral no Estado truccão que requereu anteriormente. ~~s;:i~~bafªn~ªt!irr~ d! ~~1~tote A:: f2:~~ cÔs~e~;~~ :i:~~~~gu~~~h~n~( 
N.

NSe.º n8h.6o7rla -dasDaNedvierseto~ dcºonCc~e
0
g!o

0 
da Paratba resolve transferir a cadei- rÍor~~~~~r:;;~~

ndi ~a~~:r:~~~t~ntJ~ tonto. - Deferido. de 6 metros de frente· assim indefp-
cu ra rudjmentar mista de Ribeira, do lançamento correspondente á área ne- Franrisco Muniz ·de l\Jedelros Su- rido. ' ' 

abatimento de 50";. no debito de . . mun~cioio rle Santa Rita, para Tam- cessaria ao alargamento da Avenida brinho, re9uerendo Iic~nça pa~a fazer Maria Candida de Sá Andrade, re-
2:080S400, proveniente de taxas ta- M.uzmho, do mesmo município. Duarte da Silveira ou totalmente Se remodelaçao no banheiro e cosmha do querendo restituição para encont.ros 
belares de aguas e esgôtos, no exerci- O. . lnte. rventor Fe.deral no Esta.d.1 dentro de 60 dias O requerente ini~iar pred.io n.º 64, á Praça Antonio P"ssõa Ide conta da tmporLancia referente no 
cio de 1936 A prestação relatiya á da Paraíba exonera o sargento Seve- a construção como alega. - C5>mo ~Pque~. imposto de lançamento de snns casa:,, 
instalação de esgõtos deverá ser paga rino Qtuxaba da Silva do cargo de Guedes Cavalcanti & Cia., regue- Joao Mmervmo & Cia, r~'l'Jerendo pagos em 1937. - Defetido. 
~em desconto, por se tratar de mate- ::::11h-rlPlpg::ido de Policia da circnn~- r~ndo transfercncia da fabrica de be- licença para se estabelecer Clint 111na -
rtal comprado pelo Estado e vendido tl~c-Jo de Cachoeira cte Cebolas, d1s- bi.das da firma F. H. Vergára & Cia. fabrica de ca.fé á Av. B. Ronan, ll." Ficam convidadas a comparecer n 
.sem lucro. •nto de Ingá. """:' Deferido, pagando logo o que fõr de 232· - Como iequerem. . jDiretoria de Obras PúbJicas Munkl~ 

Derretos: O lntcr·.·entor Federal no Estado direito L. Gonç_alves, requeren~~ disfm~ . .\ pais, as seguintes pessôa~: 
O Interventor F&cteral no Estado ".la Parai_ba nbmeia o sargento Vicen- Aurea da Silva Dias, requerendo li - de uma multa que l~e foi impos ·ª· - Leovegildo de Mélo Guimarães, ft'· 

d_a_P_u_r_a_fb_a_ e_x_on_e_r_a _o_s_ar...:s_e1_1t_o_J_o_s_e_· _t_e_F_e_r_re_ir_a_D_ia_s.:p_a_ra_e_xe_rcer o car- rença para construir um alpendre na ~~n;~r~~:çô:ulta unpoSta . em face pres~n.tante de Val.adares FernandeF, 
Rosa Eijsa de França. req1t1::icJHio & eia. Ltd., J.osé IS1drc,, Leonel P i~to 

isencão cte impostos para a "dSa. :'l.º de Abreu e A1naldo José Gonçalve!i. 

SEM ENERGIA? 
Cuidado I Você está se intoxicando! 

f,ta falta de eno,gia de que você se v8 possuido é devida ó 
occumuloção de foxicos no seu organismo e que e,tão lhe 
intoxicando o sangue. Elimine eue perigo tomando dior,a 

mente o "Sol de Fruc:to" Eno - de sabor agradovel e 
de effeito revigorante. Eno limpa o systema intestinal, 
purifica o sangue evitando o desanimo e o somnolencio 
Mas ... lembre•1e que só o Eno pó· 

~sAL;;Fi;cTA' ENO 

459, á Av. Gal. Bento da Gama. -
Indeferido, em face elo parecer da PREFEITURA DE POMBAL 

D~i!~~ii~ ~~p~~~~~ ~e~~:~ito li~ DECRETO N.º 4, DE 12 DE MAIO DE 
cença para construir uma casa de tai- 1938 
~a e têlha, á Av. 28 de Novembro. -
Deferido 

Aldrovando de Lucena Cavalcant1. 
requerendo licença para ampliar wn 
,1uarto no quintal da casa n.0 154, á 
Av Vém Cruz. - Como requer. 

Ant,onio Mendes Ribeiro, requerC'ndo 
Jtcenç:1. para, de acõrdo com a planta 
~ne'l'a, fazer uma modificação na casa 
n.0 259, á run Maciel Pinheiro. - Co
n10 requer 

,}o,u-1utm Pereira do Nascimento, r<
querendo dispensa de wna m\1lta que 

Abre o credito de 10 :000$000 
para. os serviços de Jellnuta~ 
~ão e mapa do Munitipio 

c1?~~~iie d~á P~~:!~~~~~:J~f~!~ 
a.tribuiçôés que lhe são conferida~ pot 
lei e 

considerando que os Prefeitos munt .. 
cipais. segundo os Decrétos 311. dt> i 
de março de 1938. do Govtirno Ffoderal, 
e 1010. ~e 30 do rerertdo més, do ao-



• 
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i 
PODEROSO 

ANTI-SYPHILfTICO 
ANTI-RHEUMA TJCO 
ANTl·ESCROPHULóSO 

ôêpu~aii~ du°~(n~e 
vêrno Estadual, estão obrigados a es
tabelecer os limites municipais e dts
t,rltais; 

considerando que, em faoe dos De
crétos citados, são ainda os Prefeitos 
obrigados a organizar maptr.s· mtmici .. 
pais e plantas dos perímetros urbano'\ 
e suburbanos das cidades a ·vilas dos 
seus Municipios: 

considernndo que nêste Municípin 
não ha verba orçamentaria para .a 
realtzã.çáo dos referidos trabalhos, os 
quab são de caráter urgente e rlis 
pe-ndiosos, 

DECRETA 

Art. l.º - Fica. aberto o crédito de 
dez contos de réis clO:OOOSOOO> para 
ocorrer ás despêsas com os serviços 
de delimitação dêste Munic1ilpio ele 1 
Pombal e seus distritos, bem como clfo 1 
organização do mapa respectivo e das 
plantas dos perimetros urbanos e su
burbanos da cidade, sêcte do Munici
plo, e das vilas, séde c.9 distritos 

Art. 2.º - Revogam-se as disposi 
ções em contrario. 

Prefeitura Municipal de Jtqwbal. rm 
12 de maio de 1938. 

Francisco de Sá Cavakanti - Pre
feito Municipal 

Antonio José de Sousa - _ Secretário. 

COMANDO DA POLICIA MlLITAR 
DO ESTADO DA PARAIBA 00 
NORTF. 

Quartel em João Pessôa, 25 dr maio de 1938 

Srrvico pn.r::i. o dia 26 <ciltinta-fei
ra). 

Dia á Policia Militar, 2, 0 tenente 
Gonzaga. 

Ronda á Guarnição. sub-tenente 
Cesarino. 

Adjunto ao oficial de dia1 1. 0 sar-
gento Otoniel · <.; 

Dia á Estação de Rádio, 1 ° sar
gento Bernardo 

Guarda do Quartel. 2. 0 sargento 
Leandro. 

Guarda da Cadeia, 3 _ 0 ~argento 
Sà Lona. 

Dia ao telefone. soldado Severino 

Fe~r:i~fcista de dia, soldado .1isê Ma-
riano, ·• 

Serviço para o dia 27 (sexta-feira). 

. Dio. á Policia, 2. 0 tenen~~i,,ordão. 
Ronda á Guarnição. S\l:Q-tenente 

Ozéas. J<"a· 
Adjunto ao oficial de a1~~1. 0 sar-

gento Enoque. ;·~ 
Dla á Estação de Radi~ 1 3 ,C? sar-

gento Airton. H 
Guarda do· ""(Uartel, 3 fl,, sargent-> 

Deoclecio. ru , 
Guarda da Cadeia, 3. 0 .1;a.rgenlo 

José Bonifacio 1 
Eletricista e telefonlsta de dia, sol-

dado Sinesio " o 

O mundo automobilistico reconhece 
que os motores de 8 cylindros em 

V offerecem, a um caminhão. mais for
ça e melhor desempenho. Mas o que 
é surprehendente no motor Ford V-8. 
além destes caracteris1icos, é a extra
ordinaria economia que proporciona! 
Os recordes de perfeito funcciona
mento, a um custo devéras reduzido. 
registados por centenas de milhares 
de possuidores, em todo o mundo, 

confirmam que Ford fez um 
verdadeiro symbolo de economia, 
tornando possi vel percorrer mais ki
lometros, em menos tempo e com 
menores despesas! 
Visite um agente Ford. Prove, no 
seu trabalho, o valor do caminhão 
Ford V-8 para 1938, e offerec;a, com 
maior economia, ao seu negocio, as 
vantagens que proporcionam os mo
tores Ford de 8 cylindros em V. 

PROCURE o ãGENTE FORD 
O 1 n B. I e n. C1a. de Mtrs. da- ,Idem, idem 

rãa as gu:irctas do Quartel, Cadeia 
Pública. reforços e patrulhaS. 
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XIV - Caixa. Benefieente ---Trans
í'rição de balancête - Reuniu-se, an
te-ontem. o CID. da Caixa Beneficen
te, para tomada de contas. do mês p. 
findo. tendo o sr_ Tesoureiro apre
sentado o seguinte balancête: 

DEBITO 

Rendas de movris: 

Recebido de 

predios 

Joias: 

alugueis de 

Idem de diversos sacias 

Mensalidades 

Idem como acima 

Quotas de rrevidência: 

130$000 

469S900 

2 :746S500 

Juros de emprestimos ra.
pido: 

Idem pelos 
mês 

Beneficios: 

efetuados n] 

Estorno em virtude de e
quivoco rP.gistrado no 
mês passado 

Caixa: 

Saldo de março 

CREDITO 

Emprestimos rapidos: 

Pagos nêste mês 

lmoveis: 

Pago por aquisição de ter
ren~ e outra.s despêsas 

Despêsas de administra-
ção: 

355$-41)0 cedido ao sinaleiro n. 25, Antonio Gal
dine da Silva, 30 dias de licença para 
tratamento de saúde. 

No exposto. fica o referido licen
ciado a contar de amanhã 

II - Férias - Entrarão em gôzo de 
151$200 férias regulamentares, no dia 27 do 

corrente. o guarda civil n. 46, Aveli
no Barbosa de Lucena, e fiscal do 
tráfego de 3. o. classe n. 15, Antonio 1 
Ribeiro de Carvalho, confórme obtiv~
ram. 

2:000SOOO III - Petição despat:hada - DP. / 
Iná.cio Maia Vinagre, motociclista pro
fissional, requerendo uma licença de 
praticagem por 30 dias para o sr. 

2 :602$900 Manuel Vitória da Silva, ne. motoci
cleta marca Express, placa n. 70 Pb., 
de propriedade do aprendizando. -
Como requer. 

IV - Comunicação - O sr. almo
xarife pagador. em parte de hoje, co-

15 :469$400 municou haver efetua.do o pagamento 
da importancla de 180$000, á Casa 
Pratt ,por intermedio do Banco do 
Estado da Paraíba, de mercadorias 
compradas á. referida casa. 

2 :920S100 V - Inclusão - O exmo. sr. In-
terventor Federal, por ato de ontem, 
nomeou o sr. Severino Barbosa, para 
exercer o cargo de guarda civll de 3. ª 
classe desta corporaçlio. 

AOS SRS, CRIADORES 

"SAL SUBLIME" 
Específico veterinário 
Preventivo contra a FEBRE 
AFTOSA, de valor comprovado 

COMBATE A ~EBILIDADE E 
MAGREZA DO GADO E FAZ 

CAIR O CARRAPATO 

Atestados dos principais criadorf", 
--- do país ---

Licenciado e analisado sob n.u 
1.142 no Instituto Biologico dr 
Defesa Agricola e Animal dr 

São Paulo 

VENDEM: 

M. S. LONDRES & CIA. 
Idem, idem 

Emprestimos rapidos: 

2 :309SOOO 
Pago pelos gastos realizados 

Assistência. judiciaria.: 
Q25sooo in~~i~~t~0 d~u:~~is;'/eu!~~a" cfu:~~~ Drogaria Londres 

Jdem. idem 

Emprestimos :i. 
prazo: 

14 :873$300 

longo 

1 Pago por defêsa de sacias 
Material d.e construção: 

1 ;000$000 ! ~!~~: tomando o n . 50. a contar desta 1 ~===========::, 

1 

VI - Exclusão - O exmo. sr. In
terventor Federal, por ato de ontem, 

1 :962S500 exonerou o guarda civil de 3. ª classe 
n 50. Manuel Henrique Tupinambá, 

3 :521S200 por incapacidade tisica para o servi

Pago por diversos mate-

riais 
Caixa: 

Saldo para maio 

Gerencia cia Caixa BeneficPnte eia 
Policia Militar do Estado. em João 
Pes~õa. 30 de abril de 1938. 

<as.) João Rique Primo, 1. 0 tenen
te tesoureiro. 

(as.) Sebastião Calisto de Araújo, 
2 _ 0 tenente secretário. 

Confére: rns.) Jor,é Gadelha dt' 
Mélo. cap. contador. 

IAS.) Oelmiro Pncfra tle An,1ra<4e. 
C'el. Cmt. Geral 

1 

Crnfcre com o r.riginnl, TPn. Ccl. 
flisio Sobreira, sub cmt 

INSPF.TORIA GERAL DO TRAFE-
1,0 PúilLICO E DA GUARDA 
CIVIi, 
Em João Pe.o;;.sôn 25 ele maio de 

19
~-rviço para o clin 26 1quintQ-fel

l'~) 

Untrorme 2 ° f canuO 
PPrmanente á 1. l.l S 1T. amnn~ensP 

João Batista 
p._,rmanente á S P . guo.rda de 1. ~ 

classe n. 6. 
Rondantes: do tráfego, fiscal de 

ço ativo. 
Pelo exposto seja o referido serven

t.uario excluido do estado efetivo des
ta corporação, a contar do dia 21 do 
corrente. Bata em que o mesmo foi 
c:onsiderado afastado do serviço. 

CASAS A' VENDA 
óTIMA OPORTUN"IOADE 

Vendem-se as casas ns. 886, 870 P 
880 situadas na rua da Repúblico., 
próximo ao Palae10 do Govêrno, ..,'\
tratar na rua Abdon Milanês, n.l} 851. 
Barreiras. 

ALUGA-SE 
sn(!~· >1n~~~~t~e::1~ de Sousa e A casa recem construida com aro-

Confere com O original: _ Severino modações para pequena famllio. e sa· 
de Araújo Queiroga, resp. pela Sub- neada na Avenida Vasco da Gama. n.0 

Inspetoria 795. Tratar na mesma avenida n." 807. 

"Como por Encanto 
e Resfriado Desapareceu" 

Com a simples fricção dum novo unguento 
acaba com o soffrimento de seu nlho 

Calma, meu amigo. 
'1'!ão se desespere por 
'!tão pouco. O choro 

idos bebés faz parte da 
harmonia do lar. · Sua 
,senhora tambe~ tem 

ouvidos e, comtudo, 
mão se enfurece com 
,o "berreiro". M~s ex

rplica-se; ella f.im:li,.~s 
. nervos em estad6 nor
mal; o Snr., talvez por 
excesso de trabalho e 

preoccupações, tem o 

seu systema nervoso 

descontrolado. Mas 
não importa! Faça uso 

de ADALINA e verá 
como tudo muda,como 

por encanto. Achará 
até graça nas manhas 
do seu petiz. 

1. :i. c1as.$e n. 2; do policiamento, fis
cal rondante n. 2 e guarda de l -11 

classe n. 5 
Plantões. guardas civis ns. 23, 19, 

13 e 73 

Serviço para o dia 27 tsexta-felra l 
Uniforme 2 _ 0 (caqui) 
Permanente á 1. ª S.T, amanuense 

Manuel Gomes 
Prrmanente á S P . guarda de 1 11 

rlasse n _ 9 
Roncln.ntes do t.rtt.1eg?, fiscal _0" 

1 a classp n 1: do policiamento, f1s
, al rondante n. 4 e guarda ele 1 _ 0 

' J~-l~~nf};c/ guarda~ civis ns. 23, fq 
11 e 73. 

"Meu fillúnho Pr6vido, de dois annos 
de edade, vinha sotfrendo de uma per
tinaz constipação quando, finalmente, 
resolvi friccionar o seu peito com o Vick 
VapoRub. Os resultados foram maravil
hosos; a creança, que até então mal 
podia dormir, dormiu nessa noite nor-

~a ea~cifit~ô;~~:::n:~ 
resfriado desapareceu. Agora, todas as 
p_essOas da minha familia usam o 
VapoRub." li Tenente S. de A. Valle, 

Rua Jost de Quei
roz, Rio. 

Toda e qualquer 
familia tambem gos
tar â deste trata
mento para consti-

mundo inteiro. Nadaª= e:~ nad: 
para transtornar o estomago. Tudo que 
tem a faur é friccionar este agradavel 

de calõr no peito e nas costas, pois o 
VapoRub cometa a agir directamente 
atravez da pelle como um emplastro 
dos tempos antigos. 

do~~~=;:i::iv~%o"Wut° .=r:i: 
seus poderosos vapores medicinais, que 
são aspirados por horas attingindo di~ 
rect.amente as vias irritadas do nariz, 
garganta e peito. 

Acção Dupla e Duradoura 
Agindo destas duas formas directaa ao 
mesmo tempo, o VapoRub suavisa a 
irritação, de!prende o catarrho, ollivia 
a tosse e descongestiona o peito. Oft .. 
obstruldas u vja, respiratorias, a nr.s
piração promptamente ,e toma facil. 

O pacien~ então, com todo o con
forto e nllivio, cée pramptamenu 
num somno profundo e r"l""'"dor. O 
VapoRub, no entanto, continua f .,ir 
por horas- geralmalte acaba com o 
resfriado numa noite . 

CALMANJí DOS .,. •• 0. 
SUA.VII JHO,Pl.11•0 

ttolP.tim numero 114. 
Para con11ec1men10 da corpo,aç.l\~' 

f' devida execuçW.n, publico o st"guin 
te· 

I - Comunkac:ào sõbre licenca -
o exmo. n dr. chí'le de Poliria. em 
, 1r1rio dpsta dntn, eonrnnico\l havt•r o 1 
C;-XlllO. sr. IntPrventor Federal. con~ 

~=~':t= ãei:, dd~rganta e nas 

Traz Allivlo ln1tantoneo 
Ant .. D1<i1Jlo de ae acabar a friq;io, 
,ente-te wna IGllBÇÕO de conforto e 

VICK VAPORUB 
~"Baita ,1tc,;onor" 
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D 1 T 
J'.DITAL de- ·?."' Jll'.U".\ 1•om :1 bati

n1ento t" 1>rn1,, J &:ti - '1.º 1· .. rtorio -
O doutor José e.e ... ..:.ir.· ' t litnr'qt -~ 
juiz ::.uplcnte> l"tll cx,_r, h..O n_ J var·, 
ela comarca de Jotw P· · '-'ª· c~piL:i! 
do E<:tado (1a Pdl ,.Jtia. em vlrtu,_:e cl:l, 
lei. etc 

Faz s.abcr a todos quanto:s o pre
sente edital ,1, 1•m ou eil·lP noticia ti.
verem e inlere.::.-.J.r po; :-;a. que no c!ia 
tri~s 13) do mi·~ d.e .1u~1ho p1ôxi.100. 
ás 14 hora:,, no prédio n 42 n:1 rur 
C;a~ Trhichciras. cle~t~ c::i.pit: l. orne 

A 1 s 
cimento dos i11trn~. sado que uté o ul
tuno l ,.-ido conc11Lc m~. f ta P1.._•fd
tura rccetwra. hôr.ü do cof:·' a 2 • 
prest~v·uo l'.O 1m 10 1o prr '."'ud. cnio :m
portc> total seja '. u1wnoJ' a l!Ua11Lra de 
100 000 

F ::.a \o o pra7o llrim:1 . ..,crJ fl rcfe
ridJ. preslaç..io ac1 et.ci<lo dn muH a de 
10', 

Prdeittu·n da CapiUtl. rm 5 (\n l\[aw 
de l9J8 

Jo J dt" ('analho, diretor ele ('.\·1irc~i
ente e !a:t{·nda 

liNFR.AQUECEU,SE? o 
Ainda tem tosse, d6r na, 

oostas • no peito? 
U1e o poderoso ton1co 

VINHO CBEOS0T1D0 

' 

IOAO on';;, .. ;,Lii,. I 
Empregado com llt· 
cnso nas anemias• 

cnnvalesr.enç111 
lONICO 11:SfilHO 

001 FUl/1,ÓlS i-rnllzam-se as audl, nc:la· .. l1f'5tc juizr EUITAL cl,~ citado c·om O 1,r.w,, de 
o porteiro cios nuclitonos ou quf'm !US" !IO dia.s O dr ,Jullo RiQll' jui:t cl( 
\'czes fizer, 'r3rá a p,1bliro pregão de JJ r "º d~l. ~-11 Vil 3. ela co:":1.are;J d,c> 
,·enda e ar1·1•maLl(á'• a qn""m mai, dt>I' Campina Gr;,1nt.!t• em ,!rtuuC' da Lei ~ 1~, ,, c"Xtnwto cios titulo~, em 
«· moioI" la:;('o 11fe,rt ct r. tl'Jm .° ~:_,'.lti etc orr1 1,1 ti t 1 :· t:\ pie na ,;1ecll ~ n .. t"'nW:s 
ml"n_to. de.10' .... a1cn, da _1.u1.l·

0
~1·a.o; 0~ FJ O f'1brr 8 t0 i 05 q•.1c r, pl'l'"'>enlc d~ c1ue ,. tnt. <'e \1•1r.1 clf' o:ritT··m V\; 

bens ~rg_um'-~". ~m prl'dio n. -1:i~ .. ª 1 u· 1 yiri,m fim• , r .te Jui _,.., ft1i di- ctari:1 cull'a crU!111""ª-- pliO que_> n""-
rua ;\lac1el Pinl•e1M! ro11,ti-uHlo d<' t•.- rit;i•.q 2 µeti•' 0 ,ecuintt·; P~'l IÇ \O 11hrn 1 vdflr i11r •. ·r:1 't:m. ei r que 

{~1º~ta1~:1J~ª ;~~ t:;:: n~;,~~~/~err:,:;, ! v2/1'.~1~· 6~11id~~~cf~1~ i:;u~~~1~t~/~~1/ ~~i~ wl. 1 ?1J ,,·;~ • .1;11' .;~~:s .. ;,'"f' ~~~~~:1;~; 
tU:000~0031 e ~ut1_-11 rrêdio n_. HG. (',,_ ft-;·t·i\ia. 100 Per~ ira clr• p, 1rros. J)!'OJ)l'i"- .,. "'- (1 , v nn" ~trl' tl mtl..irl.a-
<·O"taclo no pr1mf':m, tamb. m <'011$• 1 tar!o e rí·Sict~nte nC'~t..i ci , e (J, ·er, dt: , r:, - ·pr,1-r 1 ,,d1, 1 ít •110:, e or,tr•nrff 
tru1do d<' tljc.Jo e 1"1 11:1, ,·om i.1uas .ia- t com f~;nc!amcnt,, 110 art 36 Co tcc r1.1 b ·• ,f1c10 do P"lil'.1.nh1..do. o 11 nrnt. -
nrlai,; e unia 110,ta tli'."' f1c:-11~"· U\ 11 :i-, 014 c1t' ·nele cif'u•mbio ,'e 19•111 pro riit.nt-<, cl1J (,"' ,, "º rlf• 1 1uulOU(r sorna 

::is p~~l ?d~~~~~;~l:. ,~,; ~,.~'/~i'.:n}~l~ ~:;~~ r~~l~l~llc~~:l~1:1:'~~i,~~l~~O~U~la~~I~,::(' ~~~; ~(l: 11~~ -~: 1~70 J:~}O\~tOt1~~; d~ ?~~~ 
f:..1.1:en<lo um lt1t •I d(' vint,. r rmro ron 1 a _ Que· 0 P<'lic1011 \no 1dqu111u 01;1 nrt 16 <lo 1á u l< o der 2 flt<J. O J)IP
tos ,. ciumhentQ'- mil t't•·s 1 :z-; j{J(,'.'i0(.l0, 1 rnlosso I in iJ 1rn 0 cl.1 11rnt \ t omPl tal ~,,., 'P f ilo t, in , ~ln1 dP lJ 4')) f!O 
1mo"r1s e~! e p( ,1J1p1 de , ,1,1 r"pol·o do I e ..... f p1 riç I s B Cnb1 .11 ,\ r1·1 <1~ ,r- Eu u: nino Pt fl1 o Brn;:- ele Pow,a 1es1de 
cil P1 anosro cb 'l 11nc1 ,de l\f"h ti HPn- ~u11 (it\\los r.1mb1aJ~ 11m::1 clup! ~1 , ,1, , 11 r.~l ar• :.:: o Jnst ( n J<~~lto E-.t 1 -

~i;;ui:.<,~~';l~~c1\~~~1~',''f;~:l s~~ã~
1
~1~ªc~~= J t1,;~;:~16X. b~~itad~~/~' f~~l/~7eJ\~~o~~:~ ~~ ~~~;il,:eg)r~1

1
:~~~K~4 li: n~~:~ 1~~P~\~a 

SEC~,ÃO LIVRE 
TRIBUNAL DE APELAÇAO 

Autos com vista ás partes, correndo prazo 
nesta Secrntaría: 

Embargos ao Acordão na Apelação Civel 
n.° 11, ela comarca ele Campina Grande, Embargan
tes Ame1·ico Porto, Antonio Lourenço Porto e ou. 
tros, Embargados Manoel Ferreira de Araújo e 
mulhe1·, 

Com Yista ao beL José de Oliveira Pinto, ad. 
Yogaclo do~ embargados, pelo prazo legal. Em 25 de 
maio de EJ88. 

Apelação Civel n.0 57, da comarca de Bana. 
neiras. Avelante d. Maria Eugenia ele Andrade Be. 
zena. Apelado Augusto Bezerra Carneiro da Cunha. 

Com vista ao beL Otávio Costa, pelo prazo 
legal, em 25 de maio de 1938. cuC':ão de ~f'nl..cnça niov1dJ por ~Ie11de; l 1 :1.1;;5s500, vencicl:1 ;i 16 de mnto cl@ r,;..1.:- 1 Js1sf> Ft>rn;1ndf'~:. CLwio \modrn, 

Litna & Cif\. E pan1 qw• chegue aú 19:3w ctuf!~ duplir:Ha numero.., 157 3 'ld\oí · tos F.n e ;tJ pe il'f,o foi l'Xnrr
conhccimentos cte tor!os maw1011 pas- 1e1574 aC'eit::i~· plil' Jo5o de Süu.:a Ar - (o o_ egu1nte dr,,1A1C'h(1 :\· Facam-se 
sar o pre§ente Pdita~ _que S"l'_á _puhli- gão. t:e-,.ta cil:ajc. do v;.ilor ci<> 1:0.'.-0$0no, .1. :1• coe t' c')m_ui·.icO"O"'.s r1"d\dnr,,. "A PREVIDENTE" preço da turbina 1aquéle da caldeira 

a. vapôr. r~ta~ ~~ ~~:~l~~~~a ~:;
1
r~~ª! ;)~~::ct~~:~~ ~1~~1~v~~~ 1;\'t:~l111 ~~:~~~ü~~n d:,

5 
193~~- t1~~;1"~;~~-~~~ t~~~\~~r~;~,r~: 1~~)~~~~

1

. 
ta cicl:\de de .João Pec.:sUa. aos vinte três dupliC'at::is nuT'lerôR lfJ8. J.69 f' 14- -r ~S ·r' Julio }t'-,ue. • 10 qL!e Antorizndo pela diretoria. da "A João Pessóa, 25 maio de 1938. 
três dir1:c:. elo mê~ ,1.., n, 10 ele mil no- t·i 10. l 10 ,,01c.1r de l :4110 000 e da. acci- 1IC'l't:n Clt"<·rip Io1::o nt.a !<,.· t,,r.rJ'j os obn- PREVIDENTE", convido todos os so-
,.f'centos · r tr:-1ta p oito 1: 1 1:_'\itnun- r· per Tranri. co Rir;,1;·:r 1 i1r:ntc P:' d•· (IZ°(·to 1

' c.lii-c<c•s ··~n.\ ní~o pa- cios em atrazo, quer os residentes Elmano G. Amorim 
do Corrria Ua.rhm,a. e'>Crivão ub.sti- ,_,n C.:..i..iazeira<: e avliti~tl-t.:, por Pn!ro g,uen o· ahl,dlc 05 tit ,;m, l..'omo tam- uesta capital ou fóra dela. a regulari -
t11to. o fiz ciafilN:nfar e s·ib:crevt N.~wrio {te, LacPl"da rf:':-lal'nte em Bo- bl':'m o rl<>tPntor ou _drlPntorr..; prira_ fl- zarcm seu~ debitos par4 com a refe- EMPRlSA TELEf- NICA DA 
José de )Iiramla ~nriques. ~~~h~~, 0S~:*;' g 1;lt i~,lfi~ePl;t~ PJ; l\\C,'.',~\-\~1~,;~J.;'~;\~~ol~l';~:1~1;.°1~~~ r~~~,11J:leffl\/~~!::,'1ºmi~. ºi!;~f~i~; Q 

n-J"'ll~T··RJO 
00 

T ) , l,faurití._f:.~t~\c.10 do Ç<· rá; titulo~ ef'.- Fem:o, µ·_,r·1 cl<'rtro e1o mr:-'.nO pr~zo. . 1 718 b d PARAÍBA 
Dt"ISTRI:\. L E ('():.\IEl?~~B.~1-~Cª · 

1
~"-= ... ,es. venci veis ~-psp<'tr1v.;imE nt• _t"Ol 10 ,P . 'Pi-·rrm ron~c· taçao nm. t.ern:o::, da lei ~fi~fn~tã~eros 

7 7 
e • ~o pena e 

i:r_ctori~ _Rf>j!"ional · ___ EDJT .\L ~; s_a:.~ - ~rg~~~· d~t/~ui>W(1.~fn; ,1:,
0 
n~~l ~

1
1~-~.

1
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1
; ~~.~:~~~r;('p~~i:t:~rn~;~~t:r ~~\~d~}ir~-~~arn~ Faço lambem ciente que, todo e Propriedade da V va. Manoel 

J!º Mmnno - O In,)p~to~. elo M ms~e:- lt' 1;):14, eh• is. l'.fl90~•)00 raciu_ vrnci"Pi.:. ln·-~ar do cost'Jme "nublirarlo no J01·- qualquer socio que vcnhn a falecer e H . d S' & f')h 
r~o do Traba.u-1,0. rm1t,_.'<l 11a 'c> c"n:er- re:-.pcctivamente cm IS de innio f' IS.ele nol ofic:i,tl e nu "Vnz rl:1 Borborcma·· não e~teja <JUites com esta sociedade enr1ques e a J OS 
c1~. ne-,;te _F.~t,'1''.º· f~h .~:Jb"r ::l todo_\ rJs j,irll~o de 193R. _~celta., por Severino para conhcc1rr1_ento àf toclo~ a quPrn in. - perderá. o direito ao pcculio, corúor~ 
SmdlcA.tos rl~ _.' mp,el!.,1dorrs e de e,.n- Runw~ Nogueira r\est.a cic'Adc; llnla' LC'r<·s~·ar µosoH D:ido ç pa!:isndo nesta me determinam os Estatutos. Convidamos os nosso~ assinantes a 
pregados, cle\1rlnmente rrconh':c'cmo·. µrouü,.soda emitirh por M;-•nuel Go- rir!·,-'P. cie Ca.mpir,a GranclC', 14 de ma\.J João Pessôa, 4 de maio de 1938. comparecerem em nosso escritorio, a 
que ,9, partir ct.o dia 28 d~ corcnt.e ~t!:· m.::-s ~ond,1. de S. Jo:-(• do Egito. Es- fü• 1033. Eu· .. 'dêu Pf'rrira dos Santo~. Daniel Martinho Barbosa, l.º secre· Ladeíra Feliciano Coelho, s_n.º, afim 

~Jc_~~~. ?m d;s~~m_n~fêi~ro. ~;~a~·. ~t·:~~~~ ~_~itn~e t;1~~·
11t 1

_
1
~. c~~g~~t\~=9 bfJ~~ ~~~:_iv~.~~t~~1\1,~ .. ~~t'.~.e1 

;~0!5
_ ~~~:t~. escr~i; 1 tarlo de efetivarem os depositos constituti-

1e01~se.1tantes á compos1çao das co- nor Pnrlo::;-so de :=:fbasti,'lo Rnimundo Julil') Rique. Data su;')ra E~.t:1 confor~ AOS MEUS CREDORES vos de suas cauçoes, até o dia 31 do 
JTil?-'-Oes do selario mmlmo. tudo de residente nesta C'idade, do valor de me rom o mlg1 nal · d•lU fê. O escrivão corrente . 

baixadas. pc-lo piretor do D:nartamen- 1933: e um;"'! nroiríis.,orla elo ,...-aJor de Estando--em n.~gociaçõ_es par:i levan- João Pessôa, 24 de maio de 1938. 
.1cordo com as instruções para isso 1 ·450tOOO e vendvel l'ni ~O de maio ctr, INer~u PerE'll'a do:-; Santos. 

to_ '!e E_-.t.at1.stica e Publicidade dêste 1: 150$000, cmiticta ;)Ol' Peclro Braz ck EHIT.\f, nr. .<'0'.'i\'0( A(\\.~ DO 1 ~ar um. empr'."st,1m .. o ~ fun . de _saldar 
M:1msté .. n1 . sow,a, 1,·cncivt'l ,,m 30 dr: jui .to d• . ~l'r..I - ·º _<lr. s11.e1 ::rndo etc Ohvrira. todos os meu.-; dcb1tos, convido o::; meus A Administração 

Quabquu cfr·larec1mentos dcYe,11 19l0 e t,ransfericia a s. B. c 3bral & 1 Juiz dr chruto rJ~ 2 v:ira da co1narca credores a endereçarem ao meu ad
s~r p~di.dos com urgência á Inspeto- Cia., por endosso do mei:;mo Sci)a.;;tiüo ela capital do Esf.~do da Paraíba. em I vo_gado ct:.. Alvaro Gaur~cnclo {Ru::t 
na Regional Rail~nmdo Alem dos t1tulos 1.cima d~s- rirt.ud~ da lei. etc Inneu Jofi\1· 165 - Campina Grande L E I L Ã o J u D I e I A L 

.J?'.fo PeS:,-<;Õa, 25 de maio de ~938 _ c~to.s o peticionário Hdquirlu ,i:1 men- n-,,0 . :sabPr. q1~c tt:1<10 !:ii<lo designa- o::; 1::sclar~~1ment_os concernentes aos '1 
Du.'itan i'.\I,i-au<la, inspetor rcg1on::il. <"wnada f_irmn s. B. cnbral &: C!a ào o ci1a _u de Jun!io l.>- vindouro. pe- s_~us creditas, ale. 0 dia .. __ 31 . de maio Á~arade Lima 

- : outr~s ctvpJicntas. já vencid:.i.s, ma l lns e hçn·.1· para func-16nar em sua sr- \Uldouro. e tembé!~ ouv11P1~ o mesmo 
Afll\IJ:\'ISTRACAO DO 00?\fT~IO J rc:.,ga!ada pelos ohrtgaclos prL_i<.·tpais uw1dc. u·s?o on.iin'.lr\, do con:cnte advo,a~_o sobre as poss1bil1dades da 

n.\ 1TNJAO NA PARAIB
1
\ _ EOIT.\L qu~ sao q·i.1atro das pessõas acunri mcli- '3.llO O Jun ele "ri ct>prtel. proredi, rlc Uquhmçao. _ . . Dos moveis e utensllios pertencen

N.0 2 - A - Aforamento de terrenos cc1clas. Que os tit.u!os em anrcço. de I ccórdo rom a '"i. r.o Eort€:i0 ele 18 ci- Com o presente conv1t~- r.leseJo pro- tes á filial nesta capltal. da massa 
de marinha. e nror,do nariom~l _ De I ex~!n~iva propriednck e pos.')·e do pr- dadf!.os .iUraclo~ que í'Om os três já var os r.1~~1s bons prop~sltos._ i:i.fastan- falida de Severino Pessôa. no prédio 
órdem rio .sr .. Delega.do Fiscal do 'rf"- ticlonário, por forç:1.. do e11<lO'>F-O em "'onsideradofi :-;ortf'a(lO.s nri fórma do do ama:,1na. qualquer a.egaçao contra n.º 107 sita a Av. Beaurepaire Rohan. 
so_u)l(l Nar1onal neste Est:ido faço pú- : banco, .cles~parrce.ram em dias do mês cut. 39 _ ~ 2 o elo de~-lei n.º 167, de 5- a s.ol~çao do estado atual dos meus Andrade Lima, leiloeiro oficial. au-
bllco que o sr. A1frédo José de .\taíde I d<' abnl n•c,:,m f..ncto. se;,1110 cvi_;ent~ 1-9:;8, tormarão a ltst:t dos 21 que t-êm negoc10~. . torizado pelo exmo. sr. dl·. Juiz de Di-
rN}Uereu ? aforamento ~os U'rrenos ouc "'' tratn <le umfl. subt.rnç:ÁO crimi- de :,,,;>rv;r nr1 ;-iludirifl ~essílo, tendo Cnmp.m:1 G_ra!~d~. 20 de ?--~nl de reito da 1.a. Vara da comarca da ca
cle m~nnk1 e proprlo nnc10:1al benefi- .i:10..,._,~. conforme l,udo tic 111 provado na sido ~ortr·\dor- 0 -.., ~egumtes: _ 1 _ Dr. 1931?.. -:- Jadt't ~1h a. de i\ledeu os. pital do Estado da Paraíba, fará leilão 
ciaà~s com a.i::. c-a•,as n.ºs ao f' J2. ela Jwtir1cac:to JAoci.:dida cm .1ui:r.o ,pro- Raul ele Brirros Moreira; 2 _Dr.Ola- . <A hnna e~tá clev1damcnte reconhc- no dia 10 de junho p. vindouro, ao 
a.v .. emda Négo. 1t11ado:, á pn~ia .. deno- ce·-sado inclw,ol. _3 ·J Que. ciestarte etda). correr do martelo, ás 15 horas em 
nunnd:t "Pont~ _<14: Mato'', <hstnto de -e iP1·1.:t necess;:ir10 o tP·oce:-.::o anula- 'io Ferreira So:-,rc&: 3 - Dr Osorio ·------ ponto. dos moveis e utensilios perten-
Cabedelo. rnun;~llJIO de Joft.o Pes...,ôri V1no dos rcfor1clos t!tu1os, ta;ito mais Lopes .\bath: 4 -· Francisco Carn.l- REPARTIÇÃO DOS SERVI• centes á filial, nesta capital, da massa 

qs detalhes ~r11ic1)., e c-JP,mli~ PStla- qun.n~o o Pndo:.t.o em br'•lico que nP- iho 5 Antonio i\1'.urtbéca; 6 - falida de Severino Pessôa, de Recife, 

~i~:..'à~º;~; ~:;1;:~I~r~-~ct:t~ t~;Àf/- :;;,:, f,~i:;~in~'.it: .~'.;';tolºl~1~ó~a ,~,~~= ~~::: :~:;~\;~/~~;;;i~Í!,';8 7_-L~r. ÇOS ELÉTRICOS DA ~~';;tr:1 .. ~·,:;i~nt~~~ B~~u,;~~:;a~~ 
des~a capital, em sua etliçao àe 5 de quisição \'iciada dC' tltu:o ('aritbi~l nfi:o 'Pai\a; 9 - LlliZ von Soh.slcn: 10 - PARAÍBA han, n.0 107. os quais constam do se-
Maio ~e 1938 ja din·ilr,s nem exclút' os <lo re1·dadei- \.lil;uel Heis: 11 - Dr. M<'Lrío Gusmão; guinte, 1 importante armação com-

Admmlstr':rio elo Domin,•J t11 União. ro dono". fato post.o. o petici'>11ario l"F"- 12 - Dr Alirédo Monteiro: 13 - Do- posta de 3 corpos envernizados: 
em 5 .de Maio de 1938. QUf.•r a\'.~- a) a intim3çáo dos emiten- midano N''ll(' - Soares: 14 - Antonio Aviso aos interessados no 5 ótimos balcões tam.bém enver-

Sabmo d,· ~·3:mpo<;, escrh'i10 enl..'.arre- tes das notas prornLsoria.s. do, acf'i- Pe:-sóa dr i'igueirédo; 1, - Antonio nizados: 1 dito pequeno para em-
gado da admuustraç5.o - Classi:: G. t:,ntPS da~ dupliratac, df' fatura dos ClinMCO Xunenr~; 1G - Dr Claudio edital de concorrencia pú.. balagem: 1 cofre tigre, com 70 cent; 1 

avafü.tas e Pndossantc mencionado.e; no Po1·to: 17 - Eduarclo ctf' Azevedo maquina de escre .... er Roial: 12 cavaletes 
,\dmlnistr;.l,;·io do nomiuio da T..'ni,fo iton l O p.1ra n;',o pagnn·m os alli- Cunha; rn -- Dr It1lo Jofili. 0:- três bl~ca desta Repartição para exposição: 2 estantes para mos-

11a Paraíba - I:;DITAL X.º 3-.\ - didos t.itulos cambiai.';; b1 :J ritacào jurado.:; iâ ronf.icleraclo~ ::;ortcc.dos na t.ruarios ;6 cadeiras de junco: 5 me-

::1~:~r;:i:;~t> ~ari~~~~~~~n:i~;J:~~-; d~ ~;~os dt~i~111\~~rp.1~~! ,~\;;~;~~;:~1;t(~mn.i~~= ;?;;~·~ '\~ i1~~11~or n~~r) t~~~\1~;r~~11~1!~~; Pela presen! e> publicação ficam avi- ~~~.:!u~e e t~~~!I~; u~1 ~~tr~~ lte!°~~:~á~ 
s~·. Delegado Fisc:J.l elo Ternura Na- 7.0. dentro do prazo ele tri>s rnése<;. 1.:on- ano, p~ ;-n a qu 11 fó1 ,nn sort.l'Rdo-;, s:lo s~dos todos os interess;ictos nn apre- elétrica. um martelo e uma talha-

t]::,~~~;~::i~·,, :;fi~fii;J,~~c~1?~ :t~n~~tse361 ::i t.'.t';ol~g~;rl~l ºd<'. ,/e: ~: ~~~;,,;s~,:/ 2 ~!~~,;~~:•::~~ r;:l~tr~.i{<l:1:!~~~\di:~::~Jr:f.~ de~·: correr no ntartelo, na sexta-lei-
cidos d . 1 ·t zcu1~ro ci~· J908. oi a eitaç:'\n (le tudm. l Lo Co ',e 3 D1 011·no Ma10Ja que com n cle\·ic!n aUlorlzação do ra, 10 de junho. p. vindow·o, ás 15 
reitn d~ ~~1~~~~~1~tº~n~ rr::1e~~t~<'e{t1 ~!- º';. co-o:..irwado'.,)ª 111~11cwn::1t'os para A l;d;._ os Hfl CC'll~1no para com- exmo. ~l'. rtr. I11tene:1tor Federal, fi- horas em ponto. á A,'. Beaurep~lre 
tatào da .. Great \-\'e:.;t1·rn ·•, nesta ci- !,,~1.rn do rde1 Ido p1; 'º. e n_a - forma n!l1 f'C'Cl r m n ~t RO ,10 J111 i L'mto no cam alteraclO$ os itens n.º l. n.º 6 letra Rohan n.º 107, onde estive~ o sinal 
dacte ~,~~~~1ª cbJ\i~A~~~~,~ªfl~!ll~~~º!~1\

1vg~le~= 011 rtf<'l"l('o ~ hora l11d1cad1 como nos e e n.º 8. do Nlítal já publicado nesta 't'.:, leiloeiro oficial Andrade Luna. 
O, _dt>talhes t(•rnko' e rlrmnis C'S- 10 e!~ forma elo~ titulo, 011 m .. ! tal· __ ?<".11 1 .. ~ enq11,J110 ~ 1 aiem_t~ t1:1ba- !"ôlha. como segue DURO 5·brcr1rn.f'nto: const~n~ c'o er~it.tl n" ,Jc_rec,wtLo c·r•d.J ao cxrrcino da 11:, .. 0: .,amt·~flrnc,,.,.,Ko .. oba. penas da l_).0.Gov.érno do Estado abr~ con-

1 

~- . publlcn!lo no . JCH 11al olll'1al. A cuo e mblai, , 1 l qt•e ,:13 r 1, ,',cót-"'. <' in-

1 

l. _ . . . 

1 

co1 rrncrn publlca para o fornecimento 
Uf\,Aü'. U.e$ta. 1·;1p1tJI.. t'·n.1 sua ccl1~·frn til.nações_ :;,c:Jain kit:,:- por edital. 11 r . o j11n l·mc~nrn,r:'l. no µ. vmH>ntc, de. _um gn.tpo. turbo-gerad_o_r_ e uma cal-
de 11 ac 11_1a12 clr 19;,r',, - Jornal nticlr 1 011" ' cdiu n 1·::i..p1,.1.1 tPn (1 cio ('l'lilCIO ela F;(.>clr-.d<\c!" de He de1ra a ,·apor á Repartiçao do.s Se:- ' Autorizado pelo Banco 

A<;1!1lntsttaçcwdoD<•m11.1ocla UnLl.o, 1,. t(·_E._1 elo_. nos Jon, 5 lticLtis qi,~ ,,._"11a á ru,1 d.1~ Tnnche1!"R 11 ... º 4.2. ,,ços Ele.tncos da Par.ruba,_ dev~n~o !d "] 
cm . , de maio d<' H.138. \ ~- mct1car além de fifi 'irl' s no lo-1 E p;11a qur d1P'!U<' ~,o ronherunenlo :;.s pro!')osta.s ser aprt!scnt.ada..., :ite as 

I 
O Bras1 . 

. _ . _ , ~:r· do estilo; c11:e v ., JTanc!,. ode:~,· clf' _1 0! o: pas'('J o p1 ente cdit.ll que 15 e m~1a horas do dia_ pr,imeiro de ,· • L , t' 
~ahJJ)O dr: ( ~llll)')!\. f"!"-"J";V.i.O r-nr,trre- 1 ;l !O(,<h O', t:mco·, Jc,, dJ.- • Ban, o c!o ,t'I~. !)\ 1Jl~c:J.dO (_ ... 11x.~cto lPgahnentc. julho .deste_ nno., no escntono da Re- Agi 1p1no e1te, es a com-

e '1.,C, ll.,l 1\d11un1 lraçao, da, se G : r,,·.-11. Ba:KO "'· u·.11~~\" c!o Pr',1 ,_I, B.in- . T):vio (' ))e ,'\{lq Jll'<;t l c·JclJdf' de Jo:·o nri:·t1çao acunn, .ª Avemda GuC'des Pe- . do our pelo mell101· 
1 ( 1 _ôo Co:ncr,, 1n, c,,1~, H.11r::il e Qpc,- f'·· ._. 10 . <i, 2.1 c'r mri.io dn 193H Eu r~,, o. nesta capi..l.al - pl an 0 

r•·:l'.l· LITlT({ \ 1).\ C.\PIT,\J, _ Edi· , r:'l'L . .i. e.'" Cnmp11!:\ (.,r,\nw• l' Bancü e; 1 . 1'l .. . ,1 Fi, . . ..... 1 1;1 O letra e) O acoplamt'nto entre ~ , d , 
LII li." 7 F<H_;O )JltiJliCú, p.üa ronlle- ;'.\:!ri,n11!1l do., nf'ltrillli:,;ia,1 comu.:ü- ~.:~;c:,-t,._~ l·~rii•1,,i• 

1\a: .. \·~~~:;c:l;,,t:rj~ !Urbina de j'Bl~Ór e O altc.·rnador sera Ç>l€ÇQ a plaÇa. 
c.Jp º!nei"! _~c1b',f_'I":.'º e.· as~~nº· .. - o ~~~.~l~~~ a!!~ i11!:~~1;~!~1:;r ~~iuc~1~:~ Rua Visconde de Pelotas, 

PILULAS Do ABB
ADE MOSS ,, ,.,.,,ao. <a,Io, ~e.e, ,ta ham.,. ~';~/fcºac~~r";i;,;°~~a~~ii~~~rfi't':i11~e,~~; 290 (Em frente ao Cinemi 

l
l Yencle•se 011 alaga-se 3~~~n~~ .. ~~i,;1oue se rerere a veloci- "Plaza"). 

! 1 ,1 IH (;,\].()\\' ,·c,111 i,ti1110 8• Disposi~ões gerais. Serão levadas 

TODO ESTE ('ORTEJO DF. SOFFRJM'ENTOS NB 1

1 

i:1rdi111, c·11m 1111 1' ;1~u;1, 1·1J1J10 t·o- em 
1
consid<"raçõrs propostas cm nlter-

1 n11,d_'!" p:~r: 1 h.imil.i:'i, ( .. 11111 di\l·r-_ nat \·a de grupos com ·potencia vtzi-
~~)~Uà'.!~p!~i~,~AI.G~:¾i'~ )m'~~~~~~N~ ,.1-. ir ;1k11 :1°'. 111•·dr11do q mlrs ~~: i.~!1o e;r;1~~1

~:~~zi~·ºo
1
~:~z~ld~é:~~ 

Df, .. SORHNT.\. O OOENTE ATORMENTA-O NA.8 •Ii• ln•nl" Jllll' ;;; dL• l1111do. l'lll trega da encomenda. fáto de prlmor-

• 

HORA. Dt~ PRA.'7.F.R. ou'ntJRt\N'JE (J SO!\!NO, !,,r,·1·1111 p•·opJ'l(l,_ ~· :..l\THHla Co- dial atencão. 
Qf1ANDO COSSEGITE DORMIR A AC('AO DI- 1 ,;lil:I". f Jti. lmlldt• ú \Hirl:1 H'~ d~~:et:et~~~~rç;r:~~/:~~o6:;::!~~ 
1Ut.:1'A E EFFICA7', SOBRF. U •.~l'OMAGO, FI- Tr.1 1;tr na J11t•c:_111a rom o pro- para as peças ele maior clesguste. 

• GADO E lNTESTINOR QTa~ t::,i.:F.RCEM AS 
1
,ri:·!:lrio O conjunto deverá \'Ir separado em 

PILULAS DO ABB/\DE MO~S SF: TRI\OUZ NO ___________ partes cujo pêso Individual máximo 
DESI\Pl'ARECIMF::,;To DESSE ' so>'Rllll.ENTOS A L U G A • S E seja de seis toneladas a fim de lncili-

Aa..._ ... • Estado,, dr Par byba e Rio O. do Norte: tar a montagem. 

1 L li E 11 A I C O S T 1 ~o~~n~~::.·,~-r~ll~(~!~li~\~õc~~\~-~~~ f;J; ge~aS~:~ d~agª~t1~~1~adoªgr;~;ti:~~ã 
murJd 1. c-om j:irc!itn. t~ntlo as seguin- de doze mêses, peliodo em que o for
lf·s tlcomoc.iacões: v[lranda.. solas de \'I- uecedor se obr.lga a. fazer a substit1ü
fit..a, Jantar e ~opa, 4 quartos inte11.1os. ção das peças necessarias ao perfeito 
~ saneamento:), Ptc. Preço baratlssimo. funcionamento. 

RüA GAMA E MELLO, 87 - 1.0 ANDAR. - E"'! T !. - ALMEIDA 

Vêr e tratai é Avenl a Epitacio Pes- No que se refere ao preço, cada con-
~•ln n ° 8fil corrente deverá sep:rar t,tnlmente o 

---10&0 Pll!l!OA---

HRATIINIS IIJUIAI 
Só d .. appareeem com o ,_ 4o llpleo 
producto liquido que attrahe e aier
am,a u formlgulnbao cai,e.u,a1 1 toda 

eapecle de b&ratu 
ºIIAllAJl'OaJIIOA n• 

8ncontra..ae na., Mas PllarmaGIU 1 
Droprlu . 

D&OOAJUA LOlmDI 

... llaelel Plnbelro. 191 

FIQUE Rítl)'! 350$008 habll.lta!ll V, 
S. ao grande premio de S&O IOAO 

2.000 :000$000 



1r • •. A l1NIAO -: Q.uinta-feh·a, 2.6 de 11\&Ío de 1938 / 1 ' 

VIDA JUDICIARI A 
,,=== 

6.0 SORTEIO DAS APOLI-
CES PERNAJ\'IBUCANAS TRIBUNAL DE APELAÇAO DO cri de PicuL nlutor dt·s. Pnulo Hlpu.- Apcln.ção civl"I n. 0 ü4., do tt•nno de 

l!:STADO rio. Apl'lnntr n Ju~tlçn Publicn: npe- Sap,!, cht r.0111mca de Mamnnguap,:> 
lado Severino Ramos da Sll\'o, O des. EinbHrganl cs o dr. Atlemur Vid;i,l <' d,, ]t''chimo dia ;;i rl(, :1Iaio, ú., 11 hm·as ela 

1panhii, a CAIXA ECONOl\1ICA DO RlO DE ,JA. 
NEITIO, elbtrilrnidorn dac, apolic:es rlo cmprestimo 
parn as Oltras do Pol'Lo de Recife e fomento ela 
Produção elo Estaclu de Pernambuco, fará realiza!' 
o 6.° sortdo dos (i:: premios semestrnis, sendo o 
maior ele (j00 contos (]e réis. O átu tc>rú lugar no 1·e. 
cinto ele JH·c•giio ela Bol,-:1 de Fundos Púhllcos do Rio 
ele Janeiro, e todos os trabalh,,,.; e rt:sultadus porle. 
rão ser acompanhados em tudo o País através a Íl'• 
racliac;ão ela P R A. 9 - Rádio l\fay1fok Veiga, que 
emite em 1220 qniluc-idus onda de 246 metl'os. 

31." Se::isúo ordlnália em 20 de maio rclalOl' deu o sí'gUinle despacho: - :1uo mulhn; emhargndns o e<;polio do 
de 1938. "lndrtlro o rrque11mento de II~. 122, Cel. Gentil Ltns dt· Alhuqucrqut'. r,,. 

Presidiu n .sr.s,i,ii.o o c,:mo. d<'s. Vice 
presJdentc - Flodo11rdo da Silveira. 

Secretú.r1o Eurl11cdrs Tu,·are:::.. 
Proc. Geral - Renato Lima . 

Compurecernm os d<'~cmbargadores. 
Flodoardo da Silveirn., Paulo Hipn

cio, Mo.urtcio Furtacto. Jose Flóscolo, 
severino Montene~ro. AJ:ripmo Barros 
e o dr. Proc. Ger::ü do E:;tndo, Rena· 
to Lima, 

Lida, foi nprorn.dri, 1'.-Cm observação, 
a a.ta da sessão ;111Lcrior: 

Distribuic;õe5: 

Ao de.!-cmbargador Paulo Hipocio: 
Apelação ci\e:l n. 0 57. da comarca. 

de Bananeiras. Apelante d. A.-taria 
Eug:enia de Andrade Bt1lerra; apelado 
August-0 Bez-enn Can1eiro da Cunha. 

Ao desembargador Agripino Barros: 
Apelo.cão cirminnl n. 0 90, do termo 

de Sapé. da comarca de Mamnnguape. 
Apelante a Justiça Pública; apelado 
João Cavalcanti da Sllva . 

Cotn: 

Apelac:ão cível n. u 56, (Inve:stigação 
de Paternidade). da comarca de Cam
pina Grnn<le. Relat-Or des. Agripino 
BarrOI:.. l.º Apelante a menoi· Mana, 
representada por sua mãe Améríca E
vangelista de Lima. por seu assistcnt~ 
judiciãrto; 2.º apelantes Joséfa Clau
dino rlo Nascimento e scu marido Pe
dro de 11élo; npelados os mesmos. o 
des. relator declarando-se impedi,do, 
apresentou os autos em mêsa para. os 
devidos fins. 

Passagens: 

vl3to ,iá tl'r .c,Jdn t\lTa'wada, na lns- prc>~entado pelo dr. Jo-;e Da vila Lins 
tancla Jnfcrior, pelo dckn,,;or do réo, ~ d. Ceclltu Liw;, 
0 apelação em nprcço. Intttníl.do o per• Foi designndt, u pr<>sP!ltR ··e::;<:;ã0 pa.-1 
sente rlcsp1-cho ao !ldvoi;acto do re- ra os Ju1gnmo1tos 1·ei-pccUvos. 
quertnt~. •;ejmn oi- nu,.tos conclusos t\O 
c:,..mo. des. Flodoardo da Silveira pa- Julgamentos· 
rn A revi.silo·• 

Idem n. 0 89 do. comarca de João Pedido de Fé11n8 n. 0 19. proc<'4Cmte 
'Pessõa. Rclato'r des. Severino Mon- dn comnr<'a dr• Jofw Pessou. Relo ter 
tenegro. Auelante Dílmitio Cardo:so; des. Pre-;idcntP.. Requcrf'HtE" o bel 
apelada a Justlcn. Pública. Jo.,;;é .a~uctencio C. d~ Quetr_oz, _JUiz 

Agrnvo de instrumento cível n .o 36, d~ D1re1to ela coma~-c~ Ó(' CaJaze1rns . 
ela com:ircn ele- Mi~rricorcli~ Relator Foram negadas as fcrurn contra ()~ ro
des. Ag-ripino Bnrros. Aµrovante d tos d_os c-_xmo::.. ÕP,sembnn~nclores p·,m
Apolonia Totn Chvves; nr:ravndo Jo- lo H1p~t10 e Severino MonU·ncgrn. 
sué CaYalcanti Pedrosa. Fómm os res- Petiçao ele '·habeas-corpus" n.u 24., 
pectivo.c; nutos com vic;t.a ao exmo, dr da comarca de João Pr:ssoa. ReJntor 
Prre. Geral do E~t.'\.dO des. PresldentP. Jmpetrante Manuel 

Apelnção t·ivel n.º 55, da comarca Pcssêa . de ~liveira, do Depar_tnmento 
de e. Grnndr. Relntor de!'s . Severino de Assio;ténc1a S<lcial elo lnst, tuto s. 
Montenegro Apelante José Maria J~sé. em favôr do preso mi.~.era'-'<:l, 
Rarbosn LeHe e sun mulher: apelados Bmnor G1:1e,-Jes de Brito. r:colh1clo na 
Joaquim Antonio da. S11Ya e sua mu- Cadeia Publica desta (:np1tal 
lher . • Denegou-::;e a ordem unµctracla. por 

Idem n. 0 54. da comarca de Ma- unanimidade de_votos. 

As APOLlCES PERNAMBCCANAS ~o 
vendidas nesta Jll'aca po1· intel'l11eclio ela firma 

F. PEIXOTO & IRMÃO - Caixa, Postal, 52 

(«,;.) A. VEIC!A FARIA 

manguape. Relator des. José Floscolo. Agravo de p~hçfto criminal '"f·x-ofi
Apelant-c~ Antonio Fenumdes de Oli- cio" n.º 37. da l:Omarco d.e. Moman
veira e Joaouim Fernandes de Oli- guape. Rel~.t-0r des. Ma.uncw Furlu
veira · apelados Jônqutm Evangelista do. Ncgo~-~e provimento ao Agravo, 
de Sowm e sua mulhrr. Fôrnm 0~ res- por UPnn1m1dade df' vbtos. Diret,ir eh Carteira. de Títnlos 

~:~~~2~;u;~~i.º~r ~i~;od'\s J:;~~~ d~ R/~~n~~l-:to~~· d~~ co~;'\~ci~ ct!~i~~;~a ! be Antonio d:1 Costa r, ~ua mu:lwr. _ (s
1
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Estado. Negou-s_e provimento ao Agravo, por ld~m n. u 31, ela comarca dr Jo:,o , .. _ -

Apelacão criminal n.º ~8 cta co- unanimidade de vot-0.s Pes.-:•Ja. Ap1..la~1t.e 3 ma!'"sD loJida di cfa de que nem todos componentes elo 
marca de João Pessôa. Rcl~t-0r des. Idem n. 0 39, da comarca dC' Gua~ Cunl:a & Cm., npc_lados Ilcroniclps cl;'li exército haviam dr.sap:'lrec1do tragados 
.José Flóc:colo. Apelante O dr. 2.º Pro- rahil'a. Relator des. Severino Monte- Aze,·edo Cunha r filho pela" ~rrt'iJs incl<'nwtlt..rs do deserto 
in1Jtor Público: anelado Antonio Mar- negro. Negou-.s<: provimento ao agra• Idrtn n 35. da comarra de Bu~-,-~- Ha mai:; d· cleü anos ntrá1.. as trnp:u 
tins Looes. Fol com vista. ao apPlado vo. por U!1anim1dade de votos 1:eira:-.. _ H.el.-1.~r de:. . ,iatn·1do f"_Utt'l- italin.na.~. dcic.bcrdas na Líbia. encon-
P dPOOi~ ao exmo. dr. Proc. Geral Idem n. 0 40. da comarca. ~e Mo- do .. Apelant:s Franc1s~1

) Pomp1l10 d" frAm~ nc fr,rtil vale de \Vadi El Agbl, 
do Estado 1:11a11guape. Relat-Or des. Agnpmo Bar- F!'~I_l a_s Ph·no.. por eu ac;.s,•},<·111~ l'l- 1 •1tre a acar:a:. e R.S palmeiras que a-

RPvisêo Criminal ll. o 2. da comar- 1os . d!c1ano_: apel:1d:1 d !\Iann Eulal:1 d..l dornam t ._ .. e lugar. de w1dP os ár:1bes 
r'.t dP- João Pes.sôa. . Relator des Flo- NP~ou-se provimento no Agruvo. por Cru~ Lima. . . fo;.;un com tUJt :..UpPrsticiorn tetTor. 
ri.nardo da Silveira. Requerentes Ave- unanimidade de votos FoTB.TJ1 assm:ido· os re~.pc·c 11v~ a- enormes tnraço.s. onde c!ez nul .. Pplll-
l!no Gucde:; Alcoforado. Deocleclo Apelação c;-iminnl n. 0 51, do ten~o cordaos_ tura." d~ ma_tmnr(' <st3\~m i,;m.1ctnca-
Guedes Alcoforado .. Josué Peixôto e d~ Sf"n:tria, da c.omarca_ de Bananet.· -- -- - - -1 11

_
1
e1.''.º d.Lsp .. osta_:; .. N:I, .. ·c:_ lap1de.s 112.IJ e~1s-

Agro.vo de petição civel n. 0 31, da nutros. por seu e.dvogaôo Bel. Ant.o- ras. Relat.or der.. M;11~r1~lo 1'ilrt.ado. o ENIGMA trn .• nenhuma_m~c~1cao qUC' permtw :f:' 
comarca de João Pessôa. Relator des. nio Bôto cte Menêze.s O df's. relator Apelante a Justiça Pul~hca ; apelado n .dei~tn 1rarao ~-,_.·,',cs. tumu]os ou a 
Paulo Hipac1o. Agravantes A. F. do mandou deferir O pe<lfdo de fls. 56 , Mo.rrnf-1 Raimundo de Lima. conhec1- ~~l~ 1cl.,.d1> '.1\. ,~n._1c..., conclusao. a qur 
Amaral & Filllo: agrnvada The Great Ane\ucão civel n , 06 <Tnvestio,ciio do por "Manoel Bento Lin,". 1 !)AS DEZ MlL SEPULTUR!\S n gniamos s,,btos, ?UC exnmmarnm 
Western Of. Bra~U Railay Company de Pat-P-rnidade). da C~l~larca de Com- Deu~se pro,.tmento :\ apelação para , • · ~~8 P

0
,..cuno--.0 ~c~ad~. e,, que ~;e tratn"O. 

Limitetl. '1ina Grande. Relator dcs A 'i lno reformar a sente,nça AJ)µlada (' <'Onde- Ü : t' · d · r- . ,.,_r.te de LH,:,\ bt.m .. ~. Ao par dr~-
Apela\'ÜO civcl "ex-oficio'' n.º 51, B. 1 o A 1 t .. gi p 11ar o n~o no srrã.u mcdlo od nrt. 294 S IDiS trlOS as are,a_, 1 S~J defc0berfa nm mausol~u na, _t.am-

(desquite amigavelJ , da comarca de l'!"t1':e~~-ntadn tirª~1
u: a. r::a~no~::?cª~ §.2.º da· Cons.- das Leis Penais, una- j eternas_ A mulher b':?nt, ~;sign~hd0. No_ seu_ i1,terior fá-

João Pessôa. Relator des. Paulo Hi~ Evang.~lista de Lima, por seu assisten- rumementc. . J 4 ia.111 L_.ctmtiados o~ 1er,to.~ morta1~ ,de 
paclo. Entre partes: Mirocem França te iudiciá.rio: 2. o apelantes Jo...~fn Ape~ação c1vel n .º 7, da C'oma~cn fantashca 1 !,;lnª damda ~emana:. CeC'Iha PlnutLI;a 
Navarro e d. Alzira Rodrigues da Cos- Cl::iudino do Nascimento e seu marido de Joao PP~,sôa . R<'l:lt-Or des . Se\·crmo ! . - ~ucm po er1a_ ter sido essa damn r?-
ta Navarro ou Alzira da Costa Na.- Peâro de Mélo: o.pelados ~s mesmos Montene.<;ro Ap,,.lante a S. A .. Indu·-;-1 iE.1.dus~iv;darle da l B R pa- . n1on'.\· r..,1te foi ~ntnrad::t no. ~oraçuo 
varro. D d.ec;. FlQdoardo d~ Sih•cira na re· tri:l~ Reunidas F. r_,1ntarnz:-m: apcladn ra .. 4 Ul\IA01. . . !ºº Saára? :l 1.na1s ~e tml q1:,11bmetro5 

O des. relator passou os autos com idei{cia da ;essão m ' p - a Prefeitura Mwlicapl. Dt>u-se provi~ . , da cc ,t:.>:. D"~ anoi. rlP pacientes li1-
os respectivos rrlat-Orios ao l.º revisor dº t ·b · · ªndºu que se mento á apelac:ão par~ reformar a PARIS, m:uo - A .,et\c e.li no,"'~ ·. rMuftC'')<'·: n io con!<f'gulram t,·azcr 
desembargador Flo<loardo da Silvei- is ri u1sscm os autos a outro relatJr. sentença apelada e juÍgar-i-e lmpl'O- conl~ecimcnto:::. e ª' necl·sc::1dach~"', Peo- 11·rnh~ma lu· P_Rr'.\ solução <lo. mi':ité-
ra. Pareceres: cedente n a,·ão. una11imC'1ntmte . nónucas crtnnm pnm os home2n.s o. no ªª . .., d";,: nul t.umhas. Srnam º" 

Apelação criminal n.º 56, da comar- Apela.l·âo ~ivt>l n _<> 17. proced1:nte do' imperalffo_ cte d~.t.ru1r o.-.. pontos b1an- \' :.uc-rc1r~:- - de !1"111?.i Hnssan que dor-
ca de Mamanguape. Relat-Or eles. Agravo <le pet.i~·áo c.:Mrnlnnl •·ex- Sup.remo Tribunal Frderal. Rr·lator cos. que au).da ex.1.~tem. "º. s '.napas.•0 mem .. nes~e o.leal. o seu sono sem. so-. 
Flodoardo da Silveira. Apelante Eu- cficio" n. o 38. da comarca de Cam- des Mau:icio Furt1.do. A.pehnte :, hum~m do "-~ulo XX conhP.~e ~ seu l'ho~ ou .se t;at.a de gPnt':" de outra~ 
frasio Bento da SllV~l. por seu assis- pina Grnnde. Fazenda do Estado: apebdos lona & planei.a perfP1t.::.mt.nl"'; Q.u _'.1-

1 ,odas. i.nas, posnudor~!< de outra história? 
tente Judiciário: apelada a Justiça Idem n.º 41 , da comarca de Cam- Cia. Negou-~e provimento á npC'lação o~ rec~ntos da. ~eua Ja .tnet.am O ~e~ O misté!'io das de7, míl tumbas e um 
Pública. O des. relator passou os au- pimi. Grande. nara confirmar ::i sf>l1te11çn ª.P•. lflda. S?1? P15ti ~ 0 pelu.s bota~ do.:, homu_i I cios mais fa:;ch1 :1rtes cte Afrtca. S' V3-
tos ao ex.mo. des. Mauricio Fw·tado. Apelação criminal n.º 67. da co- Contra os voto.e; dos exmo~. dP..s Re- 1 oviHzado.s. (?s propnos _Polos 1'ª~ lc \'.'...!di El Ag1al co:1tinua desafiando 

Agravo de instrumento clvel n. 0 30, marca de e. do Rocha. A.pelante n latur e Flodoardo da Silveira. Desig- !g~a~da:11 ~ais nos_ seus gelos et<>.~no. \ a cm·i.osid.B.dP humana e as i.erras .ª"" 
da comarca de Areia. Agravante· a Fa- Justiça Pública; apelado João Frau- na. do para lavrar o acordão o cxmo os. segiédos .. t~mb~m etenlos. EXisre, 1 frican~s air:ida guardam muitos emg-
zenda do Estado: agravada d. Maria cisco Avelino. ctes José Fló~colo. porém. um lugar no mundo, que aln- mns como e~tf', µ,1.ra atormentar o es-
Correia Lima, inventariante do espo- Idem n.º 87, da coma.rca de e . idem n.º 96, da co111arca de João da reserva. ~J~l"tl os hom~ns ousa.d~~ pirito dos historiadores e dos im'esti-
lio do dr. Valfrêdo Alves. Odes. Pau~ Grande. Apelante Mn.rio de Siqueira Pes.;ôn. Relator des. Mau~·icto F1:,1rta-,~!~i~'\ss:ã:.t::~~i1ct~ºpit1\~m~!rc~fIJ~ gndorrs !)acient.cs _ 
lo Hipaclo passou os autos ao 2,0 re- Arcoverde: apelado o dr. l.º premo- do. Apclnn,!R a co.mpanhrn. Nac1011al quilômetro~ as Mws arcins misteriosas. 1 ! A 
visor des. Flodoardo da Silveira. tor público, ele Nai.,·p:;aç:"-o Costeira; aptln~a ~ Fa- 0 nosso espante, n!\o tem limites quan- CASA E SITIO A YEND 

Embargos ao a.cordão nos autos de Embargos ao acordão nos autt>s de zcndn Mum~ipal. Negou-.c;e p10vunen- elo sabemos, por t•xemplo. que no s. ao.-1 
Apelação civel n. o 83, da comarca de Apelacáo civel n. o 30, da comarca de to ú. apelacoo para ~nfirmar a sen- ra existem \ ulcões em plc>na ~tiv1da- Yenc!em-sf' li cn 'ª n.o:> 821. â aveni-
Bananeiras. Embargante Salustino João Pessôa. Embargante a Perfeitu~ te1I1dça apcl~dla, duna1~1memented J - de ._ Mas, uma da.~ mais c:trnnhas his- 1 rt..: Rio Gr"'nc!r do Sul rparaléln á av. 
Silvio Bezerra Cavalcanti; embargada ra Municipal: embargndos L. Costa "."lll 11 · , ª ~omarca e oao tónas do Sa{1n, e a do.<- de?. mil guer- , Enitacio P"'5.:iÕ::i) com b•Jas J.comorb-
a Prefeitura Municipal. Odes. Mau- & Cia. O dr. Proc. Geral do Estado Pesso~. Relator ~es. Severino. Mou~ ~~iro~. que desaµarPceram. um d~a. da c.õe~ p.'ii3. grande famili.rt, em terreno 
ricio Furtado passou os autos ao 2.º apresentou os autos em mêsa com os tenee10. Apelan_tes Joaquim Feltp~ ~º:' torma mais extro.nt1a. Um sultE10 de j próprio. medindo 30 x. 50 mrtro~. P 

revisor d~embargador José Flóscolo. respectivos pareceres. Sanlos e Vlccnc1a Mnria da (?on~e1çao, Marrocos. Mula! Has~an. organizou bPm :.'l~!"im um otimo sitio. ch .. <.;tan<lo fi 
Apelacao crinúnal n.º 52. da co- Desig·nação àe <lia: a\)_elad.'t a Em~rp:1,e Auto Vrnçao Pa- uma c,_,·.pectiC'ão de dez mil irnerrPil'O". quilômetros da <''lpitRI. com nóo. vâr-

marca ~e Mamanguape. Rela½>r de~. 1 Ag-rn'-·o de pet.ição criminal "ex.-o!i- ~1b~111,. Dn1-tw l)fO\·imento a apela- oos 1nai~ valrntes, p11ra sulJmetn o :.-er. p~·rn lJlti.nt-:tr'lo de bananas, ou 
José _Floscolo. Apelante a Justtça Pú- c~o·• n. 0 35. da comarca ele Santa Ri- çao }l8ra reformar a se1~trnça apel~· povo.<; Que vivlH:n 110 Sa~ra. A men. inc:.t;1larfio d~ htãbnlo. 
blica, apelado Slndulfo. Nunes Tor- ta. Relat-0r des. Paulo Hipacio. da e mar.idar que o Juiz Jul~ue a açao tura fracR~"ílll fam,-.ntnve-lmen1e Tratr,r ,:,nni ,Jo111P dt' Cervalho, é ~,x. 
reào. Ç des. re~ntor passou os autos Idem n. o 37, da comarca de :h-fa. de mcrltis C"ontra os \'Ot~:-, do); ex.mos. Poucos -_;o!,1·c,·i\'C'nles C"(•n-;e~uiram R'o G1n•1ctf-' cio 'ui 831. ou no. P:-e-
:ri.evtsao do el,:,s. Severino Montene. t~~~~uape. Relator dcs. Mauticio Fu1·~ i!:;:i~r;ªJ:r;'.:Jv~i:ricio Furtado e voltar para dcll' notkias dos dez mil feitura clA_f'_a_11l_t,_01_. __ _ 

Apelação civ<·l n. 0 16, procedente do 
Supremo Tribunal Federul. Apelante 
a Fazenda do Esta do da Par:uba; a
pelado o dr. Aureliano de Albuquer
que Lw1a. O des. Jo~é Flóscolo pas· 
.sou os aut-0::. ao 3. 0 revisor des. Seve-
1·1110 Montenegro 

Agravo de petição cível n ° 28, da 
cmnarca. de Jo{w Pessôa. Agravante 
a Fazenda do Estado; agravado Ma
nuel Farias Leite. 

O dC's. SE>vl'rlno Monttnegro pas.'iOU 
os autos ao 2.0 revLsor des. Agripino 
Barros. 

Agravo de petição cível n. 0 29. t aci
dente no trabalho) da comarca de 
João Pessôn. Agravante Bernardo 
Ramoff: agrava.do o operário .... João 
Monteiro da Silva. o des. Agripino 
.Barros passou os auto:; ao 2. 0 revisor 
des. Paulo Hipacio. 

EmbQJ.·1.:-os ao acordão nos out.os de> 
Agravo de petiçflO civrl n. 0 12, da co
rnarce ti<" João Pessóa. Embargante 
Abdon Cnvolcanti de Albuquerque e 
:,ua mulher: embargados João Alves 
d<' Mélo e sua mulher. O des, rela
tor AgTipino Barros passou os a.utos 
com o relatório ao 1 . o revisor des. 
Paulo Hipaclo. 

Despachos: 

Idem n. 0 39, da comarca de Guut'P.- Embargoo no acorcláo nos autos de 
bira.. Relator cd~. Severiuo Monte- ApebçR.o civel n. o 54, do Termo de· 
n~~ro. Sapé. da romerco de Marnanguape 

Idem n. 0 40. da comn1·cu dr Ma- .Relator des. Paulo Hipacio. Embar-

~~~~1guepe. Relator des. Agripino Bar· n~~~\:~:~·~g~~m~r e~~~flo e ~6ª ~~r 
Apelação criminal n. o 51. do ter- Gentil Lins dt' Albuquerque, repre

mo de s~rraria. da comarca de Ba- sentado pelo dr. José Davila Llns e 
naneiras. Relator ctes. Mauricio Fur- d. Cecilia Liru;. Fóram julgados de· 
t:'ldo_ Apelante a. J. Pública; apelado scrto:, os embaq~os. unanimemente 
Manuel Raimundo de Lima. conheci- As!::inatura de Acordáos: 
do por •· Monuol Bento Lima". 

Apelação cível n. 0 7, dn como rca ctc 
João Pes.sôa. Reta Lor des. Severino 
Montenegro. Ap('lante a S. A. In
dw.trias Reunida.s F. Matarazzo. A.
pelada '.l Prefeitura Mtmicipal. 

Idem n. 0 17, procedente cio Supre
mo Tribunal Federal. Realtor de~. 
Maurlc1o Furtado. Apelante a Fattn
da do Estado: apelados lona & eia 

IdPtn n. 0 96, <la éomarcu de João 
Pessoa. Relator drs. Mnuricio Fur. 
trido. ApPlante n Cla Nacional de 
Nnvi:gaçfio Co:.-;~ira, apPludn a Fazen
da Hw1ic1pal. 

Idem n." 1, dn eomarca de João 
Pe!-Sôa. Relator des. Severino Mon
tenegro. Apelantes Joaquim Felipe 
dos Santos e Vicencia Mfl.ria da Con
c~içâo: apPlado. a Emprcza Auto Vla
ç-lio Paraibana. 

Processado de- licençll n."' 6, da co
tnari;a de Joho Pe:-;:.ón. (Prorrogação• . 1 
Requerente: o brl. João Nnvarro Fi
lho, Juiz de direHo cto comarca d(' 
Pa.toJ. 

Petição de "habea~-corpus, n. 0 18, 
da r:or'.narca d~ Jr>ão Pe.<;1-,ún . lmpE"
traot~ o preso mi.1eran•l, Manuf'l dr 
Alenr·ar Brasil. 1Tcolhido á Cadeia 
Púbhca desta Capital 

Id<>m n. 0 20. dn l'omarcn dt' ,Jo~o 
Pesi-óa. Impetnmte e pacicntí'. o prr·
so miscravel, Dlonislo Gome . ._ dn. Sil
va, vulgo ·1Nenen", recolhido á Cadeia 
Pública desta Capital. , 

Apelação criminal n. 0 55. dn comar- F.mbargos ao ucordào no.ia; autos de 

IdPm n. 0 21. dn romarca de- Joao 
Pessôa. Impetrnnte e pncümle o pre
so mlsera\·eJ, Severino Barbo.c;a de Ll
m.a. recolhido á Cadeia Pública dest-o 
CapHal. 

Petição de reclamação n. 0 3, du co~ 
marc'L de João Pes:sôn. Rec:laniante o 
bel_ SUenundo de Ollvciru. µor Sflt 
proc. e adv. bel Severino Aire"S SANATORIO CLIFFORD 

Avenida Pedro li - 1.550 

DIREQ.O DO DR. LUCIANO RIBEIRO DE MORAIS 
SERVIÇO MANTIDO PELO GOVERNO DO ESTADO PARA O TRA
TAMENTO MODERNO DAS DOENÇAf< :\ERYOSAS E ME:\"l'i\ l S. 

Durante o tratamento os doentes poderão 1:1er acom. 

~ ... ===p=a::i;n=ihs:a::;d[s por seu medico assistente. 

19 
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Ag1·a,·o de petição crfml1ml "ex-offi
cio", n. 0 33, llo julzo dr. direito ch1 t • 
Vara da Cat\ltnJ. 

Apelação crtmtnnl n. u 63. d1 comar
ca de Bnnanc1rns. Apelante o J. Pu
blica: apela.do Anésfo Caldas Banas 

Agravo de p~tiçáo c:ivel n. CJ Z7 i nct
dC'nte no trabalho), dn. comnrct" ele 
João Pe:ssôu . .i . 0 Ap\'lant.e Br.nificiá· 
rim:> do acidentado Luu; dos Rei:. Uon
çnlVP~: 2.u B:Jravantc- a I<'oz.enrj,1 rlo 

1 

Estado; a.gravn.dos os mf'smos. 
Apelação ciycl n. 0 21. da con1u rca 

de S. João do Cariri. Apelantes san
tino J OBé da Costa. Vicente Correiu 
<le SOU68 e ~ua m•r; apelac\os Jo-



ÚLTIMA HORA R E G I S T o 
- O joven Clóvis Correia Lima, n

luno da Academia de Comércio "Epi
A senhorita Maria das Neves Ma- tacio Pessõa", e filho do sr. Abílio dn 

rinho, filha do sr. Vicente Marinho, Cunha Lima, do comércio désta pra-
rl."5'Ttif·ntc nc . .t:i capital ça 

FAZEM ANOS BOJE: 

NA.O SERA' FEITO DESCONTO DAS 
CONSIGNAÇOES EM FOLHA, NA 
('F:NTRA!, DO BRASIL 

do na madrugada de 11 do corrente 
pelos amotina.dos ,·ertles. 

('Ollt.o~ em igual )~1·iotlo do ano pa!'l
s:.t.do. 

- A senhorita Joana Matias, filha - A senhorita Berenice Medeiros e 
do saudoso conterraneo Antsio Ma- Silva, filha do sr. Manuel José de 
tías de Oliveira Medeiros, residente nesta capitaL 

- o menino Luiz Roberto, filho do - A sra. Maria Emília, espõsa do 
RIO, 25 ( A UNIÃO) - Por deter

min~r,ão do ministro Mendonça l,ima. 
foi !-.USp!'n'iO o de~conto das consigna
ções, cm folha, êst.e mês, na. Estrada 
dt" F'('no C'ent.ra.J do Brasil. 

.\ CERIMONlA DA ENTREGA DE O INSTITUTO DE PENSc)ES QOS 
ESPAllAS AOS ASPIRANTES DA M.\RlTIMO)' llE PARANAGUA' 
FORÇA PúBLICA PAULISTA APóE O Rf.TRA'fO DO C'HEFE 

NAC'ION,\L 

sr. Luit. de Can alho. chefe das ofi- sr. Manuel da SiJva Torres, funcioná
ctna.s do vespertino "Liberdade" rio estadual aposentado, residente nes-

- A senhorila Zilá Pereira de A- ta cidade. 

SAO PAULO. is IA llNUO) - Rea-
lizou-sc, ontem, ue~ta "apitai, a ceri- CURl'l'IBo\., 25 (A UNIÃO) - Tele
monía da c>ntrt>ga das <'Sfladas aos no- gl'am::i.<s proccd,nt-es de l'aranaguá, 
\OS m.pirantc.1; a oficial. da Força Pú- dão-nos as informações de que o Jns

bJica Paulista. 1 Ululo de Ath>sentadoda e Pensões dos 

raújo, aluna do Imtituto de Educação, - A sra. Maria das Dõres Tavares 
e filha elo sr. Agostinho Pereira de I dri Silv:1, espôsa do sr. José Faustino ~~~~j;., luncionário estadual, nesta !~v~~~~ d~r:~;~a. _auxiliar elo comér-

- A sra. EW1ice Lucena, esp_ôsa do 1 ~ O sr. Máno Lms, gerente da "Sa-C'O)JISSIONAD0 PARA FAZER UMA 
1.SPEC'li\l,IZAÇAO NA ALEMANUA 

~· p~~ç~nio Lucena, do comércio des-1 patana das Neves·, nesta cidade. _ 

Presidiu ri solenidade o interven~or .!\lari.~mos daquela cidade, apóz em 
Adema'r de Barros, que pronunciou ~ua séde, o refrato do Chett> Nacional, 
long·o e p.1.lriotico dis:t.'urso, dizendo: sl'ndo pronunt'iados discursos sobre a 

l'di~1to l\a.!)to-. Coimbra p:it·a em co- ··:são sois soldados de São Paulo, mas personaUdadr do Presidente Getúlio 

- O joven Everaldo Fonsêca de 0- FAZEM ANOS AMA:'.°'JHÃ: 
RIO, 25 ft\. N.) - O prefeito do 

n,~·trito df'signou o cirurgião am,iliar 

lono. mento... · 

Vargas, 

liveira 
- A ~1a. Evone Lima, espôsa do 

hl". Petronilo Lima, regente da ban
da de música de Campina Grande 

- O menino Carlos, filho do sau
., doso preceptor conterraneo JoP,o Ba

tista Leite. 
- A menina. Marta, filha do sr. 

Pedro de Menêzes Lira, residente em 
Mataraca. 

A menina Maria Teréza, filha do 
si. ?o.sé Bernard.o de Arauj<?, fun
c1onar10 da Prefeltun:i Municipal 

- A menina Maria do Céu, filho do 
sr. Tiago de Carvalho. funciún/\rio da 
Fazenda Estadual. 
. -- O sr. Joaquim Pereira, conhPctdo 

maestro conten-aneo 

rnis1i:5.o r-.Lu,lar na \h•manha matcria ~oldados do Brnsil. A \•ossa farda. quPr 
rel:l. tiva á. l'l~nu•a ti:~omat~logka. ~o- lõizer <~iscipli~:t c ('oesão,_ e a \•O~sa es
lfff" u ,1111• .,,11f'sPnt.11,i depois um rela- r,ada e um !slmbolo t, nao um mst.ru-

- Prosseguindo, o Ch<'fe do Govêrno 
F/\1.,ECF:tT O GF.NERAI~ GOMES DA , paulista rt"fe-riu-se á grande obra de 

8IL'VA !nacionalização em:t>tada pelo Estado 
Novo, termin;mdo com as seg;uintes 

O EMBAIXADOR PIMENTEL BRAN
DÃO SERA· ALVO, EM NOVA 
YORK, DE EXCEPCIONAIS HO
MENAGENS - O menmo Otávio Nicoláu, filho ] NASCIMEXTOS : 

do sr. Manuel Nlcoláu da Silva, co-
mercian. te em Santa Ana dos Garró- , Nasceu, ante~onte~. em Campina 

O embaixador brasileiro, sr. Ma.rio de tes. Grnnde, a menma Diana Maria, filha 
WASHINGTON, 25 (A UNIÃO) -

JHO, 25 (A. N.) - No Hospit:il do palavl'.t~: "Rt>!'t"'bestes a espada de o
E.x~,-~itn f~lneu, ont,m, o ge1~er~I de f fieial. Quf" ela n~o sc>ja dcscmbain~a.
d1v1sao .Julio Ü\C'ar Gomes da :Siha. j da st>não em clefe-.a da vossa rehg1ao, 

Pimentel Brandão, será alvo de ex· - _o sr. Joio Cordeiro Sobrinho, ~~n8~ta ~~~º:jht ~i~r~Jtd!\:1eci!~!g~~~ 
cf'J)cionais homenagens, quando da sua co~e1lian~~ii: '5ct~~~~ rt~;ra~~· sr. põsa, sra Ninita Cesar Fernandes 
proxima visita. a Nova York, no di,L Francisco Xavier da Nóbrega, agri-

0 
IHJ\ 1):\ lNO'iPENDENCIA DA )da \'Ossa Patria, d~vossa familia." . primeiro de junho víndourn. cultor e proprietáiro em Patos. 

Como complPment.o das festividade,!,, - o menino Nivaldo, filho do sr. 
AIWF.NTINA \EM VISITA A' GUARNIÇÃO FEDE- organâ~ar•se-á um programa radiotô- Joaquim de Sousa, residente nest.ã ca-

RAL DE AltACAJl'' 
)tJO, 2:i (A UNIÃO) - Transcorreu 

l,oje mais um aniversario da índepen- SÃO SAI,, ADOR. 25 { A UNIA.O) -
df"ncia argentina, que foi largamente Para. Ar:t('ajú, onde vü;.itará o 28.0 B. 
<·om1•morado nPsta ea1>ital. C., seguiu. hoje, o coronel Renato Pa-

nico espe"ialrnente para a America do pi::_1. A senhorita Lindalva Andrade. 
Sul. filha do sr. Salustiano Andrade, co-

OS JOGADORES BRASILEIROS EM 
PARIS quet. tomnndante da Sexta. Região l\tí-

r \LOIJ, ONTEM, AO l\llCROFONE lilar. PARIS, 25 (A. N.) - Os jogadores 
DA .• RAJ>IOBRAS .. , o COMAN- brasileiros continuaram, hoje, eficien-
Jl \N1'E JOSE' AUGUSTO ,,EIRA .\ ARREC \J)Af',\O DO ESTADO DO temente, os seus treinos. Domingos 

PARANA' AUME:N'l'A CONSIDERA- que se a.chava. enfêrmo, melhorou de 
T(JO, 25 (A tTNIAO) _ Ocupou. ho- VELMENTE saúde, prevendo-se que, daqui hã dias 

ji•, 0 mi('l'OÍOnl" da "Radiolm.is'', du- treinará. A equipe brasileira.. visitarár· 
fantf' a in:ulia('ão da ··Ifora do Bra· CUUJTIU:A, 2.~ (,\ UNIJ.O) - A ar- ainda hoje1 eni companhia do embai-
,;il'', 0 rornandant.e .Yosé Augusto Viei· rerada.t:ão Pstadmtl dP janeiro a abril xa.dor Sousa Dantas, o tumulo do Sol-

ta, um Jos mais brilhantes tJficiais da ::.l~~r•~::~;osª
1
~: a ~i;::,iu e!lti~:m;S.Z~~ :::~ã~,cl,~::!::, ::~~:1:::tu::~ 

merciante nesta praça 

PARAíBA CLUBE 
A reunião de boie da sua 

diretoría 
Scb a presidencia do dr Abelardo 

Lóbo, realizar-se-á hoje, ás 19.30, na 
séde central, a primeira sess;.o ordi
nária do Paraiba Clube. 

Em vista da ilnportancla dos assun
tos que serão resolvidos, é de esperar 
o comparecimento de todos os dire
tores 1\.lar111ha llrasilf'ira, que discorreu por _______ _ 

lougo tPmpo sobre> a. personalidade e a FORAM NTER M s ERADAMENTE AS NE "":;' c~~n~~;~~11:ª;~0

:t~ugusto Vieira I RO PIDAS, INE P , -
~o~~e::::i~a;~~~d:,r~g!:::m~~~l~•:oed~~ GOQAÇõES PARA UMA SOJ UÇÃO DO INQDENTE ENTRE 
litlO do Mnu;leno "ª Marm

h
a. ocupa- A e H E e o s l o· V A Q u r A E o s A_ l E M Ã E s s u D E T E s 

1 

SAIBA. M TODOSI ~preensão nos circulos lond~ino~ c~ a recente atitude do ministro ple~ipotenc~á
no alemão em Praga - Teria sido divulgado um protesto da Alemanha sobre os ui

__ ._ timos acontecimentos na região dos sudetes A ltalia mantém o seu exército 
G~":d;·;.~~~;!:ºa ';::~<>,;~ :;;•fns:~ pronto para qualquer emergencia 
1entcs bigoaes á Kaiser, vencid~s PRAGA. 25 <A. N. l - As negocia- cebem-se longns posiçÕf'S de cimento se o exército pronto p~ra qualquer 
pelo:-. bigodinhos á Carlíto. Essa ções entre o govérno cheque e o chefe n.rmado, artilho.rü\ apti-afrca e ninhos emergenci:1, o ~onde C1ano, fa_l3:n~o 
moda, que já revelava a psicologia do Partido Sudeto Alemão, fôram in- de metralhadoras. zi.os Jornalistas italianos. a propos1to 
arrogante do último imperador da terromp1das pela súbita partida do sr. C.os acontecimentos da fr~nteira ~er-
Alema.nha, foi inventada. por um Konract Henlein, desta capital. AS EXIGENCIAS DOS MINORISTAS mano.tcheque, .declarou nao acreditar 
h~rhPiro, justa.mente o ba.rbeiro ALEMAES aue viesse a rebentar uma conflagra.-
de Guilherme 11. O figaro, Fra.nc HENLEIN PEDIU PARA CANCELAR •;ão mundial 
Haby, que por isso se tomou ce- A l\"IOBILTZAÇAO DAS TROPAS PRAGA, 25 !A UNIAO) - Noticia-
lC'bre, acaba de morrer em Berlim. CHEQUES se que o sr. Konrad Henlein, chefe 
ao.~ 75 anos de id3.de. No B1·asi1. das minorias alemães, teria feito as 
os. bigodes de pontas agresivas. tor- PRAGA, 25 1 A. N. , - Noticias não segumtes exigencias ao premier Hod-
<'idas i feno qu!.'nte, fizeram épo- c0nfirnw.das, dizem que no encontro za: ca Revogat::ão das medidas mili-
f'a. , .. oi, é bom quP saibam os <me havido ent.re o si·. Henlein. primiêr tares adoLadas pelo govl-rno de Pra-
os usaram a qurm fieamm de,•enclo (105 -o.urlete.s e o ministro Hodza. aqu€-- ga; bJ Ca\tigo exemplar dos culpad,os 
a. 111ova,·ão le pediu uo chef(' do Oovêrno checo pelos incidentes verific:,dos no terr1-

,>ar::t cnncrolar unediatamente a mobi- , torio habitado pelos sudetas alemães: 
Os inquerit.os ccnsitarios encer- l1rn<::'.c d~,:, tropas, convacada sábado. e} Restabelecimexlto <:fa ordem públi-

1·:1110~ 1•n1 l de dezembro d<' 19:!7 co e segurança dos cidadãos sudetas; 
mo!'o.t..ratam O crescimento extraor- A RETIRADA DAS TROPAS DA d) Liberctade de imprensa. de reunião 
dimu-io da Jloputação geral do Ja- FRONTEIRA COM A ALEMANHA e de associação. 

O EXBRCITO TCHECO 

PRAGA, 25 1A UNIAO) - Além do 
efetivo comum de 250. 000 homens, a 
convocação das reservas técnicas no 
sábado passado, a tinge a mais de 
170. 000 homens 

O exército tcheco compõe-se, na 
maioria, de forças motorizadas, acre
ditando-se que não houve nenhuma 
concentração nas fronteiras, pois, do 
contrario. seria um possivel alvo á 
artilharia alemã !}âo a qual est.:i se aproximando 

da. dos F.~tados Unid-0s. Com efei
to, os dados da. estat.istica acusam 
o total gC'ra.l d<' 103 milhi'>Ps dr ha
bitantes, do~ quais 71. 37? 400 no 
.far,io pa-opriamPnte dito 23.640.000 
Ha ('oréa, 5. 44.5. 700 na Formosa.. 
:!31l 500 na Sakhalina. lrl-:1.400 110 

tntílorio ri<' Kwant.ung, 78.000 nas 
ili,~, ,•x-a.lemies do Pacifico sob 
manda.lo japonês. r 2. 016. 000 .ia
po1H·st"s rPsidentes no estrangeiro 

LONDRES, 25 <A UNIAOl - As COMO O GOVJ':RNO ITALIANO VJ': A linha das fronteiras da Tcheco-
ar,r~,ew,õe.s \'Oltaram a dominar os eh'- OS ACONTECIMENTOS rtCHEOOS- slováquia se est,ende por 2.575 milhas 
f'.l1los britrlnicos Pm consequencia da LOVACOS das quais 965 com o Reích, 348 com a 
inf'ormaç:lo propalada de que o minis· antiga Austria, 605 com a Polônia , 

~~~ifl~!11iJ;i~~l~C~á~~Ovê~-~~~n~~ ~%sfJ:;te \ do~~;t~·nt!S d~ ~xp~:t~1t;1i, .;an·!~;J~~ I ;~ra ~om a Rumania e 520 com a_Hun-

fr~~~~,h~l r;~:~a~ !~~:~h!s checo da / o GOVÊRNO Ê -
Entretanto, ec.sn noticia_ não é _ofi- INGL S PROTESTA• (ON-

ci:i.L motivo por que hn duvidas sobre 

MISSAS: 
Passando, amanhã, o segundo ani

versáiro do falecimento da sra. OUn
dina Velôso Toscano de Brito, .será 

~~r~:ªe~ª a~:~e~;ª~r~~~:r~it~~:~~~,~~ 
eterno de sua alma 

fa:fli~ed:ºe~~~iae~;Je c~~!fc1~~Sg·~ 
parentes e amigos para assisli1·cm a 
ésse áto de religião. 
VIDA ____ _ 

RELIGIOSA 
O Mi,;S DE MAIO NA IGRF..J.\ llA 

MÃF. DOS HOMENS 
Estão akanç:iudo g1·and, brilhantis

mo os exe1 C'icios do mê.-,, maria no na 
Igreja. da 1\.tãe dos Homens, em Tam. 
biá, sendo oficiante o padre lfillilu 
Bandeira. 

A parte coral, a ('algo de um grupo 
de senhorita~ e <'avaJheiro!> residentes 
naquelP bah:ro, sob a regencia do sr. 
Carlos Seves da Franca, tem merecido 
o maio'r destaque, pela harmonia do 
conjunto e caprll'hosa selecão dos"ª'•· 
lif'os sacros. 

No proximo domingo, havt>-l'á mi~"óll 
cantada. solene, ofieiada pl'lo padrP 
Hilton Bandeira. 

DINAMARCA 
ILHAS FANTAST!CAS QUE NAO 

EXISTEM 

COPENHAQUE, 25 IA UNIA.Oi -
A expedição dinamarquêSa ao Polo 
Norte, dirigida pelo dr. Lauge Koch. 
regressou a Copenhague ontem, ten. 
do terminado a expedição. Os rnembr~ 
da expedição declararam não existi
rem as mn.s fantásticas de Fata Mor-
gana 

LIMITES INTER
M UNI CIP AIS 

A propos1to, recebeu o interventor 
Argemiro de Figueirêdo mais os sr
guintes despachos 

Mamanguape, ?.5 - Tenho prazer 
comunicar vossencia, município Mn
manguape acaba assinar aeõrdos ltmi· 
tes municípios Guarabira Caiç:.ír,i. 
Saudações. - Eduardo Ferreira, prr
feito 

Mamanguape. 19 - Prazer comu
nicar vossencia acabo firmar acórdo 
limites Mamanguape Santa Rita. Sn11-
dações. -, Eduardo Ferreira, prefeito 

r:1n :n dl" julho de UH4, dois 
<':Ullp('Ões dl· xadrez, o ::imeriC':l.HO 
Frank J. 1\larsha11 e o alemão 
Ku1·t l,udpeke, t·onu"earam nom 
t·luh dt• Nova York uma partida. 
hual df' um ,·ampeonato . .\ pal'
t1da 11::io terminou á. noite. e no 
dia ,egninlt o alf>máo volt.ou. Ti
nJ1.t sido C'hamado po1· telegJ"ama. 
â. AINnanha. <\. guPrra.. estava de
da1·ada. Pac,.sa,ram-se 24 anos. 
l<urt. l.udrrl~i'. ho.i<>. um escritor 
(•únhN·ido, autor do livro "Conheci 
l11tlt'I· ", a<'11a.-sc> dE' novo nos Es
l:td11.:; linídos. Tendo enrontrado o 
~ru atlve1·sario f'rank J. Marshall, 
t·11n t·lc voltou ao c.'lub, onde o se
netario mostrou-lhes uma foto
grafia feita por um reportei· no 
11101nenlo em que os dois íntetrom-
1>era1n a ~u,1 partida., na.. noite 
dP :a de julho dt" l!Jl4 A posição 
do-; JH o<.•s <·stava muito nit.ida Po
diau,, pois, recon!)tituir o jogo. E 
u~ doi, c:nnp<·Õe!,, s(>bre os quais 
1,n:.a,i 11Ht <1u:u'lo de> se<'ulo havia 
lJ.t 'ª''''• '>('Ulara.m-se, um defronte 
tio oul1·0, t• rt'tomaram a medita('áo 
•·!tll'atn:i<'a intNroinpida. )las esta 
11adi(l.1, 1•m pro,,eguimento, f'lt"s, 
(H·o,,a\·t·lmt•nte, uão ('onseguiráo 
t·m1d11i-1a. O de~t.ino não o quer 

:~:

1;c;:~1

c:~:A POSSIVEL ATI- fRA A OCUPAÇÃO NJPôNI(A DE AMOY 
TUDE ALEMA 1,-------------, 

300 cadaveres de moças encontrados entre soldados 

1 • ~u,· us ('ampt•()('c: esqut>('el'a.ln 
j111f·lr,,n1t·ntt' .t t1Uf•m cornpt•lia a. 
H'.t 111 joca, 

chinêses - Reorganizado o exército chinês - Teria 
sido capturado o general nacionalista Tan-Tu-Yun: 

F ARMACIA DE PLANTÃO 
Estarão de plantão. hoje e amn

nhâ. respectivamente, as Fam1:1.
cias "Confiança·· e "Véras ". J.s 
ruas Maciel Plnheiro e Duque de 
Caxias. 

LONDRES, 25 ,A UN!AOI - Au
ment....1.m o~ indícios nos círculos desta 
~apita! e de Berlim, de que o repre
o;;entDnte alemão cm Praga a.persentou 
um protesto sóbre o último incidente 
Vfrificado em Eger, onde fõram mor
lo~ doic 8\ldt•t.es alemães, como tam
b~m d.'t mobilização de tropas nas re
S!ões hab1tadns , pelos henleinistas, 
f'Onside1·:1.nrlo isso uma afronta ao Par· 
lido Slldf'tO Alemüo 

TOQUIO, 23 IA. N.) - Os Jor
nais informam que os japonêses en· 
contraram entre os corpos dos soldados 
chinéses mortos na batalha. do rio 
Kwei, trezentos cadaveres de moças. 

a ocupação, pelas tropas ja.ponêsas, 
do põrto de Amoy, constituindo êssf' 
ato uma violaçã.o do convênio de 
Haya . 1·-------------J 

AINDA BASTANTE TENSAS AS RE
LAÇÕES GERMANO-TCHEQUES 

VIENA. 25 1A UNIAO) - '1m co-

Trata-se de moças pertencentes á. 
sociedade chinêsa, cujos membros as
sumem o compromisso de servir como 
franco atirador, ás ordens do Go
vêrno de Han-Kow 

r;11Jnic::ido ela Agenc,a Tran1,oceanica PROCLAMADA A LEI MARCIAL 
i:uo1ma que contmua ~;em dlminui- EM HONG-KONG 
çLo al~mna a l :c-nsüo existente em to- LONDRES, 25 <A UNIAO> - Acaba 
cl,• :1. fronleira &Pnnano-U'hequP, pri:1. de ser decretada, pelas autoridades 
c·i11almentr em Dcrnhn.rt<:thaol, anel" britan1cas a lei marcial em Hong-

i rcorrer.1.m os lamrnt.::t.veis incidente:; Kong, após n chegnda de numeroso<.: 
c11• Qllf' n "ullou a mort(• dC' dois guar- navios de guerra japonêses, ao sul dn 

OS CONSULTORES ALEMAES NA 
CHINA SERAO REPATRIADOS 
HONG-KONG, 25 (A UNIAOl 

Notiç:ia-se que dentro em breve serão 
chamados a Berlim os consultores ale
mães a serviço do marechal Chiang
Kai-Chek, adiantando-se que todos o::; 
fo1·necimentos de armas pela Alema
nha serão suspensos 

Dirige, atualmente a mis.c:ão Militar 
germanica na China, composta de ofi
ciai~. o gr-neral Alexander von Fnlker
hansen. 

1 

cL1s :i \1•mitt·'- • provincia portuguêsn de Macnu 

J•EC!!ADA MILITARMENTE A O GOVi,;RNO INGL~S PR~TEgTA R~i~ittIZADO O EXE'RCITO 
1 l•RONI'VIHA t:ERMANO-TCHE- CONTRA A OCUPAÇÃO NIPôNICA LONDRES, 25 (A UN!AOI - Inlor-

QUE DE AMOY I ma-se que o exército chinês acaba d(' 

1 

1 

LONDRES, 25 <A UNTAO\ - Lord ber rcorg·anizndo com o e~tPbeleci-
PAnT:3 . .25 r .'\ UNTAO) .. - Informa- Halifax, Lhular do ForinrJ 0/)ice npl'e- nt<>nto do gros.<:o das tropac;; H sndeste 

·,1· qtH· l<H kthacl,\ milttnrment.e a srnlou no ~ove1110 ,Japonês. por intf'•·- 1 dr Siu-Tcheu•Flt. 
frt1nt1·Jt", K ·rm:rno-tcrhcqut· \médio doi;eu rrprrsentnnte diplom:1.Uco, Um_ comunicado dn frf'll~<' de ro111-

.'\0 J01ig1• d.:l 1ro11tc1ru tchcque per- sr Yo~hlcln., en~rg1co protesto coHtrn hnt.c mfol'mn qu-e~os· drint>ses ron~e-

guiram transpôr a linha da <'strndn 
de ferro de TJen-Tsin a Pu-Kew 

INTERROMPIDO O A V ANCO N 1 -
PôNICO AO LONGO DE LONG
HAI 
HAN-KOW, 25 IA UNIAOI - A 

.tyencza Rcuter informa ('ltle as tropas 
chinêsas cortaram o n vanro nipônw,, 
"nl rJirecão oéste ao loni;o dn t'Strncl11 
de •cerro de Lung-Hai 

TERIA SIDO CAPTlffiATJO O rn, 
NERAL NAClO~!ALISTA TAN-TU
YuNG 
PElPING, 25 <A UNTA01 N.,r, 

elas da frente de I ombate !llL11rrnuuL 
que uma coluna mot,>rizada e.lo ,•\t•rct 
to nipónico ainc:ou ~ie .st1rprC"1,;a n .! 
Divis:1o do Exército \:hhü·s l"lll fl·;J11-
Chr-Fu, irndo si<lo r lJJLUrndos 11111111 
;~;~vi~s, lnc~~,;I ! ~_!~t~·;·~i!!l-



[ ~· SECCAO ] 
OIW/10 OFICI/\L 00 ESTADO 

JOÃO PESSóA - Quinln,ft."irn, 26 de maio ele rn:18 

:TE LEGR A M A S DE SOLIDARIE- OS TIPOS MENTAIS INFERIO
DADE AO CHEFE NACIONAL RES : IDIOTAS E IMBECíS 

N . SOUSA PINTO 
ConLlnuamos, hoje, a publicação das Nova, a.presentam felicitações, vitória. Franklin Araújo, Odilon Palit,ó, Anto-

~~t·edeivafocto~n:sa:oe~~s J~leg~~~~~~ ~
1~!/~~ª~!ud~~i1~~.il~m~gu

0J1ji;é~~~r~: lni~i:~~~\5 - M<Jradores vila São 
(('01.1yright e/a /. B . R. para 

A UNI,401 
têm sido enviadas ao presidente Ge- José Aug~st';J, João Ma.ria. A~tur Victor, Francisco ctéste monicipio scnt.em-s'c 
túlio vargas. por motivo do nefando lnácio R1be1ro, Clenllde Leite. Helen:i. plenamente sotisfeitos apresentando A idiotia ê urlla mon1;truosidade 

r~l~L~d~~:~;:~t:l~~efieNi~~n~t vi- g:~~~: L:~~!li~01~~i~~~~·Ma~f1ael~~ :~~â~r::lv~lt~\~i~f1~ ~~~~~~i; ,;~~'ln~~ psicológica e,tra-social; a imbecilida-
João Pessôa. 19 - Instituto João ma, Alice Ricardo, Josefa Ricardo, derrubar instituições que vossC'ncia di- ~ftota~m:iv~f~º\
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~«;er~ur;0~~~.esM~~; ~geJu5:;;;1~id~~n:s·.jn~~i~~ar~gu~~:~f~: mos. n::i saUi-;fação inconciente de sua 
Brasil congratula-se com vossencia fe- Matias, Anaisa Véras, Dirce Neves, Mariano L1ttio. Antonio Alves. Irineu ~1!~~in~i~i1~~~ 1~~/~n~~s ~~o:~~~~;.t: ~~~~= 
{~r/riunfo. - Hortense Peixe. Dire- ~fi:~il~il~~li~il~!~ri~a~f~te,~u;s'i::~ ~~~!~:~:~.-B!';~~!nci!~!~.ça,H~~~~~fa~~~ ma\s para satisfazer seus instintos 

Alagôa Nova: 19 - Enviamos a 'V. Odací Lucena. Rufino. Abílio Faui,;Uno. Aristides AI- ~ii~'.~~i.do~-e~e~~~:o~~rl~;;~~~s . So~s J~~~= 
cxcia. entusiasticas felicitações, vitó- Alagôa Nova, 19 - Pa.rabeniso ves, Antonio Amando. Amaro Ben~di- tros nervosos ~uperiores é irnormal é 
na alcançada contra masorca integra- 'l'°Ossencia jugulaç-áo •movimento ex- to, José Freire. Francisco DemC'trio. monstruoso porque se acham agrega.
lista. _ Alunos do 4.º ano, Grupo tremista Sigma tentando subverter Piancó. 15 - Comercia.ntes desta ci- elos. elementos f'Xtranhos á arquitetu
Escolar. ritmo ordem trabalho implantado pais clade apresentam i,;incer~s felicitacóf's ra histológica ou então infiltrado de 

Alagôa Nova, 19 _ Nós alunos do Estado Nôvo graças elevado pa.triotis- vossencia debelação movimento clesor- <-lementos anormais em lugares ina-
5. º ano do Grupo Escolai" ·'Prof. Car- mo vossencia. Tenho imensa satisfa- dem não deixando que masorqueiro.s dec1uados. tais como hetcrotopias dr 
doso'' cumprimentamos v. excia. mo- çfro sabet ter vossencia bem como ex- desmanchaRsem vulto.<;a obra engran- :,;ubsLancia cinzenta na subrtancia 
do foi derruido movimento integra- celentissima familia saído ilésos tão decimento país. Saudações. - Vlrgilio branca. Na imbecilidade O deseiwol
lisfa. torpe atentado integralista. Atencio- Silva, Pedro Brasilino. Sevérino Fa- , imenl.O sofreu deformação e a des-

Alagõa Nova, 19 _ Alunos fazem sas saudações. - Josefa Colaço rias.· José Crlsanto, Manuel Dias. An- harmonia da função con~t.itue sua 
parte 1. o ano Grupo Escolar "Prof. professora. tonio Lopes Luza. João Carvalho. José consequencia. 
Cardoso'' cumprimentam• v. excia. Alagôa Nova. 19 - Nôs alunos Pedro AzevPclo. Antonio Eugenlo. Bia- o, idiotas profundos. aquéles em 
modo heroico, defeza querido Brasil. ~a escola ~1:1d~entar Mi~ta de Alago- nor F'.arias. F~ncis:.;o Cavalcanti_. José que se encontra a falta quasi absoluta 

Alagõa Nova, 19 _ Alunos que cur- mha, mw11cip10 de .. A1agoa Nova E. ~o,miun, Francisco Ro.m~lho. J9se Bra- le total de qualquer g·ermen de inte-
:mm 2.o ano Grupo Escolar ·'Prof. car- Parai~a n~s !~OSIJamos com. o des- sllmo. Pedro A~gelo. ~mz R~1f_mo. A~- l_igência .. são raros, e sua existência 
doso·• regosijados, vitória alcançada ~emeI<?~º ,.,.ove1no de vossenc1a ~ela gusto Justo. Joa_o Batista V1e1ra. ?:Jt- e permanentemente negativa. 
contra atentado inimigos do Brasil, mt;~pmez co~ que soube deb.el~I a cola~. Justo. Jos.o J.e-ronim~ .. seven~o I O idiota completo dificilmente sabe 
apresentam congratulações. bo1.1asca ,!1ed1onda dos. pseudos 1de<;1- R_od11gues. Ben,rnnun Coire1a. J':'ªº comer por si mesmo e se tem O in.stin-

Alagôa Nova. l9 _ os alunos do 3.º log1stas verdes. Cumpnm.entos respe~- S1lva. Pedro A.lves. Azevedo, Seveni:o to µara levar algo á bõca. devorn. com 
ano do Grupo Escolar •'J?rof" Cardo- tosos. - Geraldo Roct.r1~ues, ~nác10 C~rlos Janu::i,no Du1;s .. IldefolJSO Bra~1-1 avidez. indistintamente tudo O que lhe 
50 -, saúdam v. excia., motivo vitoria Colaço; ~vete Col~ço, M~ria fi:aimun- le1ro , ?alust1~no Miguel, Joao Inac10. cái nas mãos: papel. pedra. terra etc. 
sôbre inimigos da Nação. do, I~ac10 Mar~olmo. Jo~o Ra.1mundo, Antomo Azevedo. - Sob o ponto de vista funcional re-

Alflgõa Nova, 19 _ Tenho a imen• Sev_ermA Impenano: Jose Albmo, Se- Antenor Na\'"arro. lo - C<;>rpo do- prC'SC'nta um tipo de automat.ismo; 0_ 
sa satisfação de apresentar a v. excia. venna Loµ~s, Sevenna Hon_orato, Hc- ce1:_te Grup9 Escolar uJoaqu1m ~avo- fcrece muito pouco sinais da existén
sincero testemunho de solidariedade l~na Pal~1e1ra. Josefa Rodr1gne~. Ma- Ira desta c1ctade, ~ntuslasmado drnnte , eia embnonal de sua~ faculdades 
diante vitoriosa represalia núcleo in- na Rodng1;1es. Manuel !',lves. J?ªº Pe: bl'~vura vossa excm .. suplantand? he- 1 mentais. -
tcgralista. Saudações. _ Maiia de dr~, Jurac1. Pedro: Jose !\,ntomo, Jo5e ro1camente atentad~ maclrugana 11 o funcionamento da/:i regiões an,,e
Lourdes Costa, professóra da cadeira L,U_!Z, Severma Lutz; Mar~a Fernand.e_s, cor~·ente, apresenta smceras congratu-

1 

riores do cérebro é quasi nulo 
rudimentar urbana mista de Palmei. Joao Fernande,s, Joao Gwlherr.ne, Eha.s lacoes, aliando votos felic1clades vossa os 1mbec1s api e-sentam uma confot _ 
ra de Alagôa Nova. Ursulino,, ~arta Barbosa. Elvira Ba:- a~ta personalidade r voss~ fecundo go- mação perfeita de coi po ftswnomia 

Alagôa Nova _ 0 corpo discente da bosa,. Inac1a Barbosa. Josefa Alve~ . ve~no fim sa.lvar na~ao bras11eu fl regular e hat morna de contornas A~ 
Escola de Palmeira de Alagôa Nova, Mana Alves, Man~el Alve~. Ber!l,3.1- exoticas ideias Sandaçoes ate11c10::.as faculdades mtelectuais PXH;tem, mas 
vem mui respeitosamente apresentar dina .Alves. i\,nton:o ~erre1ra, N1c~to - Maria de Sousa Lira prof~ssora d1- )em gráo rncompleto atenção fugaz 

. . • . . 1 Ferr~~ra, Jo~e Impensno, SE:,verma retora, Isaltma Moreira ele Sa profes- memóna pouco ativa e fiel, vontade ª ,~osse1:1cia se1;1 _ smcero reg?SIJO P~ a Gabnel. Maria Madalena, Alaide de sora interma Mana Diice Lace1da mcerta sem ene1g1a dete1mm.1çõc1:i 
alviçareira noticia derrota mtegralis- Lourdes, José Francisco. Antonio Fran- professora efetiva. Mana Concc1ç5o \instintiva~. GenÍl1nente sua lingua-
m~Ú . N , 19 H ·ct 'e de LWla cisco, Manuel Francisco. Cícero Qua- df" Freitas, professora efetiva; Elpiclia gem é impl'rfci.ta .. pronúncia defeituo-. 

t. agoa . º' a, - al e 
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. resma, Josefa Ana. José Francisco. Marques ele Souza. professora efetiva: sa e frases obscuras. 
Colaço,_ prnfe_ssora da cade ra,. Rudi- José Pereira, José Gonçalves. Fclisar-. Francisca Ivanira Pires. professora in-
menta1 de Pau Darco de Alagoa No- do Gonçalves, Maria Julia. Ma_ria terina; Pahnira Ferreira Lim~. pro- Alguns. reienndo-se a si mesmo 
va. con~ratula-se com vo~senct.a _pela Elói. José Veríssimo, Rita Ferreira, fessora efeUva. ·1empregan1 constantemente o pronomP 
sufocaç~o ~º. 1.evante mteg_1a_lista. Scverina Ferreira. Judite FeITeira. l Antenor Navarro. 15 -Os alu1.1os dos. \na terr-eira pes!iôa. 
Saudaçoes, 1espeitosas. - Ha1dee de 1·Antonio de Oliveira. Maria das Neves, l.º, 2.º. J.º, 4.º e S.º_anos GrllllO Esco- S5.o susceptivcis de certa educação; 
1::!nna Çolaço. Irene Maria, Antonia da Silva. Ewü- lar desta cidade. hum total de 210. abauctonadoi- ª <..i IDPS. mos. dedicam-

Ala_g~a Nova - Os alunos da esco- ce da Silva. Antonía de Alencar. Ma- sentem imE>nso prazer enviar " excia !-e facilmente aos atos mais ext,rava-
1~ Rudimentar de PáU Darco de Ala- ria Trindade, Joana Fausto. José An- felicitações por ter sido sufocado ime- gantes e ãs vezes criminosos. Em ge
gm~ .Nova. congratu!am-se com V?5- tunes, Rita Soares. Manuel Maria. diatamente madrugada dia 11 corrente ral são indisciplinados, in.o;;teveis, pre
sencia. pela sufoca2ao do le_vante m- Inácio Ped.J·o, Nilo Pedro. João Al- atentado contra instituições nosso que
t~gral~s~a. Saudaçoes respe1to~~s. - ves, Maria Lopes. Josefa Maria, Se- rido Brasil. Saudações atenciosas. 
Sunphc10 dos ,_sant<;>s, Sebas!1ao de verina Marinho, Maria Lidia, José Al- ! Antenor Nav,1rro. 15 - Professores * * * 
S~usa. Seb~st1ao Vi?ente. Joa:o Ana- ves, Manuel Calisto. escola!': isoladas dêste municipio. com Uma greve de 
mns. Antomo Faust~no, Sey~nno. Fa- Ala!jôa Nova. 19 - Dou meus maxima .satisfação enviam v. excia. 
ustino. ~dson Faustmo, Ol!Vlo V1_cen- aplausos a Vossencia pelo feito feliz as mais smceras felicitaçóes vossa bri- Sérias C0ftSeqUf ftCi8S 
1c, !?-t1mao .Paulo, J?se 1:~~o, M1gu_el com que Estado Nóvo re:afirmou seu lhante vitória. em face atentado ma
,Jose ela S1l~~· Jose_ Zé:hrm~, Jo0;0 prestígio ante atentado brutal com que druga,da dia 11 co17cn~e. Sauélações O leitor já imaginou o que aconte
Paulo Monteno, ~os~fa Faus~mo, (?1- integralistas fanaticos procm·aram des- atenciosas._ Antoma Pires Cav~lcan- ceri~ si seus rins fizessem gréve. um 
cera Paula ele Ol~ve1ra. Mp.r1a C3:hs- truir crrande edificío nacional as5enta- ti. Augusta Cfaudlnl:l de Fran<;>a. Maria ~ó dia que fosse? St1b<'l1do-se que a 
tra, ~.cgina Delm1~·a.:. Mart3: Seven~a. do n; prestigio e confianca ilustre Lica Formig~1. Adelia Gomf"s. Amelia esses orgáo!-; compete remover a:ran
Dom1tila da Concc1ça?,_Josefa ~a S1l- chefe . Saudações. - Olivia Colaço, Formiga. Cerilia Estolano, Manuel Ai·- de parte das impurezas organica.s p:.i
v~. Amelia da Co~ce1çao, ~arflsa da orofessora; Escola Rudimentar de naud Maia. !~!~i:~s~ ~~~gt~~'ráeli~\;rr~~i~ ªi~.~f~rve; 

guico~Os e estupidos. Não obedecem 
!,enão por mêdo e procuram e\'i tar o 
trabalho. Envaidecidos de si mestnoS, 
5ão levados, diz Solier, a fazer-se crêr 
mais írracionais do que. propri~ mente 
~ão. Seu instinto de imitação é com
paravel ao do idiota, inclinado par
ticularn'lente para o mal 

Nos idiotas cuja inteligénçia não se 
richa completamente morta. ( idiotas 
simples., parece que as lesões se lo
.calizaram em detf'nnmada~ regiões do 
e,,él"t!b!'o "e-eon1~·e1a:s··a susceptibilidacle 
de cC'rta ·memória, associação de ideias 
e de movimentos· determinadas ~m 
vista de uma finalidade pal"n 0 lcançar 
Obs('rva-se no entanto completa au
sencia do juizo; êles atuam quasi sem
pre em fórma acompanhada por pa
ralisia epicular frequentemente aní
mado por movimentos aul;omá,.ticos. 
Não é rallO esta fórma de idioti;;mo 
ser acompanhado por uma paransía, 
epilepsia. raquitismo, et-c. 

Os imbecis são crédulos e curiosos, 
facei:-: de se irritar. passam da alegria. 
á dôr. sem uma cousa justa Riem 
sempre sem causa aparente e por 
m<1is insignificante motivo 

Do exposto ~e conclue que o imbe
cíl é um trm~ o do idiota. mas a sua 
enfermidade ê bem menos grave. No 
ent:w,.to. não ha termos de compara
cão entre o idiota e o demente. :f~.ste, 
diz E.c;quirol, está privado dos be,n~ de 
que ({ozava. é portanto um rico quf'> 
se tornou pobre; aquêle ,iveu sempre 
,,~ nfr::érh e na desgTaça 

Sd.va, Ana _de Aqumo, .s~venna de A- Lagôa de Roça, municipio de AJagôa Antenor Nav·afro. 15 - Diante áto que re.sultRria si os rins deixassem 
Ql}lllO. Ma~·ia da. Concei~ao. Helena da Nova. Estado da Paraíba. heroico v. t>Xcia .. sufocando atentado de trfJbalhar ctnranlc 24 hora5. I ------------
S1lva, Alzira. d.a Concc1ção, e Maria Alagôa Nova, 19 - Nós_ da Es- soberania Estado Novo. apresentamos l' inHsa,
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Paula de Oliveira. cola Rudimentar Mista Lagoa de Ro- calorosas 1rlícit.ações. Respeitosa,._ sau- _ ~ "' 
e .t

1
;'1.gõa Nova, f9 - Aprcs~nto a v. ça, Estado Paraíba, municipio Ala- dações. - Professora e alunos do Ex- actividacte. Os orgão.:; e1;ião inflam- 80 desapnareccm com O uo d.o un1M 

x · os ~eus s nceros pa.ralJens, pelo gôa Nova. transmit.imos aplausos vo<;- ternato "Paula Frassinette". mados. seus i.nnumeros canaes filtra- ,,_ 
modo heroico Com qu~ se· ma~teve v. senci~ por ter galhardamente jugylado Taµe1oá. 14 - Ciente levante per- .Gorgs se acham cm parte obsLrUldos producto llquJdo que 1.ttrahe 9 

,~. 

e.xcia · sufoc~.ndo mov1me.9to mtegra- intentona integralista. Saudaç9es - turbadores- ord~in·; felizmente cloi:nina- · Js.so cqutva.k a uma c-ré.ve parcial.. 9 .. ~ m.1Da •• fcrmtg1.nhaa e11.selJ'.A,I • leda 
1!.sta . Respeitosas saud&ço.7s. - Ma.- José F. de Mélo. Geraldo Duarte, José do graças vossa incomparavel bravu- vcnC:'no.s e UnPUJ'PZl:lS 1· ) 1:i<' ac('\J}TIU- · e:specte de b1.rátã• · 
11a Dalva de Luna. professora da esco- Donato. Josias Regis, atavio Vascon- ra. apresso··me em nome classe repre- Janelo lentamente no o.i;anismo. Co- ·BA.RAFORl\UGA u• 
la rudimentar de Ribeiro de Alagôa célos. Clodomlro Vasconcélos, Luiz do sentativas êste munictpio. apresentar meçam a surgll" v::..rios sympiomas 
Nova. Nascimento, Ellasar dos Sanoos, Car- eminente Chefe Nação congratulações. como sejam dores lnmb~res. inrhaçiio SllCODka.ee na.a bôelll Pha:rrn.uta• • 

Alagõa Nova, 19 - Nós abaixo assi- los Sobreira, Francisco Donato. Fran- reafi.1111.ando inteira solidariedade qual - tontri:·as. pali<lez. inapctencia, dcsJ- Drocart•• 
nados a:lunos da escola rudimentar de c\sco de. Assis, João Luiz, Severino quer emergencia. apoiando obra politi- nimo. trequentes dor("S ele cabeça. per_ D&OGAltJA W ND.KEI 
Ribeiro de Alagôa Nova, vivamente Rocha.' Daniel Sobreil:a, Arlindo Cos- ca administrativa Estado Novo. Sau- tur'bações visuacs. dc>-sordcns urina. Rua lla.ctel P1nbe-tro, 1• 
rcgosijados com a vitória obtida pelo ta.. João Florentino. Genival Donato, dações. - Abdon de Souza Maciel. pre- rias, etc. Pa.ra evitar qu(' a enferr1i- 1-------------
dcsmoronamento movimento integra- João Elias Americo Regis, Isabel Fer- feito da.de se torne chronica ou se drc!are 
lista, apresentamos nossas congratu- reira, M~1:ia R~cha. ~ristina .. 
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. I Taperoá, 14 _ Corpos docente e dis- um fulminante at~que de urrmia. ur. 

lações a v. excia. Respoitosas sauda- Marrn Ehas, L_mza _ Ehas, ~ . cente éstc municipio. congratulam-se ge acudir aos rins enfermos. min;s
ções. - José Correia Araújo. E?tacio Céo. Laura G~umara~s. Mana V1c~n_te. eminente Chefe Nação. pela bravura tranclo-lhes Pílulas dr Fo,ter. As 

CONFIANÇA PERIGOSA 
Correia Araújo, Honorato Correia A- Eur~dice Reg1s. ~~ria da. Conce1~aro, pessoal. modo foi jugulado movimento Pílulas de :,'O!)ter desinf1a_1:iu~1am, .:!"! L Os pedestres confiam demasiada
raújo. João Teodosio Gomes. Pedrí? Rec:ma da Conce1çao, J?ama Sobrei a. levante ultimo. apoiando energia im- vam (' foi talecem aoc; 11113

• fazet1clo mente na pericia dos motoristas. 
Lins dê Oliveira, Severino Cavalcanti Odete Ferreil:a, A~toma R~mos. Ana I pecavel atuação politica administra ti- desapp;wecer rapid~~11cnte todos os J Estes. entretanto, nem semµi-e. pó-
Lcite, José Julio da Costa, Adauto Ran~os. Gesse Bat1s~a, L~zia Ram_os, va vossencia Estado Novo. Sriudações. symptomas de <lebihdade rh<'nnL dem manobrar o carro para desviai-o 
Ferreira de Andrade, Severina de Ar- Mana Ataíde, ,Mana P~rto, Euru~e _ Alice Dias, inspetora auxiliar do tr::inseunte que se obstina em não 
ruela camara, Albertina Tereza de S?bretra, S~yerma D.ua~ ~e;, Allto!11ª Pilar, 17 _ Envio congratulações a * * * dar -passagein. Além dêS~e.s. existem 
Jesús. Joana Maria da Conceição, A- Vicente. Julieta de Ohvena, Maundt>-S vossencia pela grande vitória intento- ----------------- -ainda os pedestres descuidados, que 
rncí Correia Araújo, Maria Correia Cesar. Eunice Donato, An~ de So~lSa, na mtegralista. - Maria José Olivei- apresentar grallrlf' rhe-fP lll'lciotrnl rPi.- atravessam as ruas como se estives
Araújo, Nair Aguida Soares, Olindi- Sebas.tiana de Sousa. Marw _Medeiros, ·ra, professora. peitosas congratulaçõe~ vitó11a 9ovér- sem atravessando o proprio quarto 
n~ Matü,ts de sousa, Maria José dos Hilda Regis. Odete Vasconcelos. Ota- Piancó 15 - Tomamos liberdade no rontra inimigos nossa querida Po.- de dormir O resultado é serem apa-
Sanlos. Luzia Maria da Conceição. se- \'ia Vasconcélos, Beatiiz dos Santos, · ttia Respeito~as !:-~udriçóes. - Alaid(' nhados p~as rodas ou. pelo5 mcno1:i. 
bastiana Lima. Ma1ia do Espírito San- Irene dos Santos. Gení Batista. Alencar e 11.tunos. profes:c;ora Sant·A- pelo para-larnas dos veículos. 
to. Rita Marques da. Silva, Nair Mal'- Plancó. 15 - Agricultores déste mu- * * * na · Quem sahe á rua. preci~a aprcmder 
qucs da Silva. Francisca Lins Zulml- nici.µlo apresentam sinceros votos fel~- Piancó. 15 - Apro:-sent~mos vossen- a. locomover-se. não C:'mbarft('.:11' o tran-
ré.'I dos Santos, Rita Maria de Jesús, citacões vosscncía virt.ude maior tn- OONSELHOS GERAIS eia respeito~os e sincero~ pnrRh~ns sito, IV'lll se expór a atropC'lamr-ntos. 
Tereza Lms dos Santos, Severina Ju- unfo alcançado debelando 1!1ovimento Em caso de recear uma infecção ~~fh!~~\~t;~~ri~nf~~~~i: ~~~:~e ;;i/~- Se e desctúdado por perda dP foMaio 
Ha da Costa. Rita Maria de Araújo, subversivo. podendo vossencia - contar por ter estaêio em palestra ou em Sauclacõe!': re~peitosAs. Anton!a ou porque sofre. de lnsonia convem 
~i1~·~!tçi~. ºJ~JJ1'riü~~~c~aªri~~\~e!~ ~~t3~~a P!~1

1iª1fi:i1ta:ra~ª~~~fueteite, contacto mais prolongado com uma Gambarra profe~so:rn e alunos Cnn- ~~~~t:.~ª~5 1~~~~1l~~1:~~ic~e~f;~~11; 1~~~:\1;~ 
tel de Araújo, Nair·Luna da Silva. An- João Alves, Paula e Silva. Antonio Eu- r::?.ª ~o::~~ ~co~1:e~~~::reT'~~Jnco~ tinho. dicados para cstei,; casos. cita-se. O 
gelita correia de Araújo, Maria do genlo Leite, Firmino Leite, Francisco agua pura ou com agua e sal, _ chu- sofri:~1c~. ~~ci; L:i~~e;~:;;~~s P~~~:~~~ Tonofosfan da Casa Baier. Ao Itn1 

~a;~~~o J0~.~-~T:· :~:::}~~ t~~f~ª L~:r~i f~~!&fci1tºo ~~:ta~0~~~~~°F~~}~~~ Lei- par duas paSt ilhas de P anflavina para Ufanamos orgulho8os êsse grHnde vul- ~:11t1\~~s;u 1:1~~v~~~.~.õesre~~1~;~~~d~ 
Conceição, Antonia da Conceição, Ri- P ia.ncó, 15 - Habitantes distrito evitar uma angina. wna diphterla ou to ci.ne é v. excia. s::1brr clcfend~r-se mais espr>rto.<;, - conseguindo andar 
ta da Silva. Maria da Silva.., Ma.ria do Jucá t.êm satisfacão felicitar vossen- iu~r~o~~fecção cuja porta de entrada heroicamente. da gr:,inde massa dcs- 09 rua sem atropelar nf'm ser at.ro-
Carmo Dlnlz, Juvinlana Luna, Regina eia virtude sair iléso inomlnavel aten- As pastilhas de Panfravina d_ ispcn- Jc1001n,treanct1,.cs.s1·1qnnoe. pAccrrr.lt~i_:b,a pvaº1""abº·,,C::°',·,e,1e·nuos pelados t 
Monteiro Costa, Jesuíta Correia A- tado. Saudacões. - Epttacio Brunet, ..... " , 
raújo, Maria Augusta CotTeia, Joséfa Dionizlo Fartas. Severino Geraldo, Ni- sam, muitas vezes ,os garga;eJOS an- e de 111e11i. alunos. Maria das Nrve!-
Lclu,ana Guimarães, Ana Batista da Ro- c
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8
. eNviecn~-- tlseptlcos ,alguns dos quais sao. ás ve- Lacerda. professora cadrira n1climen-

zes. irritantes. ltar Fazenda Cavaléte: aluno!-. João 

te Aiz~~t;
0 

~~;gia/9de-Al~~~~o No~~ce;t ~rre~.ª~~~1~ar~!~~s::~ei;,~~~ÔséFb~~~~ de~ipt~~fa.d~/
1
!~!~1::1n~~c~~~b~ ~:ieriicer~fabasi1âi t~c;1;!~·. i~i;~= 

,,mnente entusiasmado modo valoro- Nestor Pereira. deitar sem chupar, prev1runente, uma sa campos. Eudo Campo!). Ma
so foi abafado movimento contra so- Plancó. 16 - Comerciantes agricul- ou duas dessas pastilhas. ria elo Cormo. Terezinho CampoS, 
berania Estado NOVo, qq.pgl'atula-se tores distrito cw·ema deste municipio, co~iacC:60: u:! ~t~~ç~e~ue~d~d~~ fg:J0 L;;~~~=: ~a

1~:ª1
i~!i~er~,ifl!~~ 

~gi~a~ed::
1
~m ªJ)!:::~~!~a f~:rr~~ :g~~~y:n~/1!~::~~o v~~!~~~~~ªi~~~ ;rd~~~e1:1-~ed~:/~;!~ç~;s ª~!C:eJiJ:; ~~:. ~~~?ctaº~~f\~~~~dm~~~\~\>at::. 

=c~~tis:::uif:~~~~srl~~Âuta J~~: ::~a:~~. o::~·el s;~~:ri:~-ti~ i;l!~ gerais de asseto das mãos, do rosto e da Antonio Pereil·a. Manoel Pereira. An-
laço, Ce1lna carneiro Paula, José Oregorio. MurJlo Leite, boca., uma pastilha de Panflavt,ia para tonto Caldas. l\1anoel Ca1das. José 

Alagôa Nova, 19 _ Alunos do 4.º J oão Virgiulo, Francisco Raimundo, chupar e. á noite, ao deitar.se, outra. Qu1rino. Marl~ Znlmiro MsM~ "Rprtn 
ti 5.Q ano cto Gru.oo Es-,olnr dr. Ala.gõo Antonio AlmP,idP. ,Jm,é. Rflimuncto, • • * AntonJ., Bert., 

CABELOS BRANCOS 
Evltanl.·Se e desapareC'Pm com 

"LOÇ/1.0 .lU''PNll," 
Usada como loc:ào. nao é- tlntur~. 

Deposito' Fannàc1a MlNERVA 
Rua <la. Republic1;1. - Joao Pessõa 

DROGARIA Pi\STEOR 
R,ua Maciel Pinheiro n.0 618 e º Muo.a 

Intantn•. 
Fr•CQ · - J J')(ln, 
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p 
PLAZA 

Hoje ás 7 1/2 horas na téla 

M\ R~.\ LUY e SPE\CE~ TRACY 

UMA lADRA [NCANTADORA 
Um filme da METRO UOL!)WY,\I 

MA \'ER e mais Jornal-Noticias do dias - Che 
gado por 1·1a aérea, f,tlado cm p0rtuguês 

N"O PALCO 

O Gordo e o Magro 
( em carne e osso) com s11a troure de atraçõos. 
Espetacnlo para rir ! Espetaculo de arte ! Lindos 
nu111eros musicais! Deslumbrante efeitos de luz. 

Cadeira numerada l$04t0 e Balcão :i$0f~C. 

rv--..rv-, ,-._,~~-~,V--,.·~-~~~~ 

PLAZA NO PROXIMO DOMINGO NO .. 1,ilZ \ li 
EM TRÊS Sl:.SSÔES 

SANTA ROSA 
HOJE MATINÉE A'S QUATRO HORAS 

1,,u'uu 11011~0:\' 
er.n 

O ÚLTIMO ADEUS 

( 'lnrl~ Gnhl(• (• l,orefn I onn~ 
er.n 

O c;..J~ l'T'O . 
D.A. r~ 

I Ioje sessão uopnlar 
PREÇO UNICO hOO RI--JS 

f?Jór.a. Rol>son 
E~ 

um filme ela uN!TED ARTISTS 

Preço unico - - - - li 800 reis SEL"'\;YA " O ÚLTIMO ADEUS 
\1 ,1 I, 1, A.( ' •: 

IIEEHI f urias do Coração -1-. 1•'1~111,l ! 

• exclusivamente no PLAZA -

,\!TO 

Port.rnto, quando quiser u~,n nD 

seu carro o melhor, use a DUPL\ 
DE OURO, a gasolina e o oko lu
lubrific,rntc ENERCINA. 

-~ '1 • • " , • ., 1 t,' 1, - .,. • • ' ' : \ { 

ai 
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MAG NIF ICEN TE ESPETACULAR No proximo 
dia 5 de junho no - REX - o 1. º lançamento gigante do mês 

dos rrandes filmes ! ! ! 
Uma realização épica da - 20 th CENTURY FOX 

~------------------,..._.,__ -"""""'*'~-
FREDRIC MARCH - W ARNER BAXTER 

LIO NEL BARRYMORE - J UN E LANG 

O CAMINHO DA GLORIA 
Mais um romance colorido domingo no - REX - na "Matinée Chique" ás 3 horas e em "Soirée" ás 6,30 e 8,301 

A magía das côres naturai,:;, emoldurando os encantos de um lindo romance de amôr 
',.1,:,14' 

ANNABELLA - a mimosa estrêla francêsa ao lado de - HENRY FONDA, ent ' '"> 

1 D í L 1 o e 1 G A N 
Com LESLIE BANKS e JOHN MAC CARMACK - o notavel tenor - Uma produção da - 20 th CENTURY FOX 
NOTA IMPORTANTE - ESTE FILME so · SERA' EXI BIDO NOUTRO C INEMA DESTA CAPITAL, 60 DIAS APO'S SEU LANÇAMENTO NO - REX 

QUARTA-FEIRA PROXIMA DIA 1 A PRIMEIRA - SESSÃO DAS RUBY KEELER LEE D IX O N em 
MOÇAS - OE JUNHO NO - REX ----

Um a musical romantica e deliciosa! AMORES DE OPERÊTA 
Hoje na - Sessão das Normalistas no - FELIPtA - ás 4, 15 UMA ESTONTEANTE MUSICAL DOMINGO NO - FELIPU 
UM NOTVADO ARRANJADO NA VLT IMA H ORA! UM CASAMENT O SEM PADRI

NHOS NEM CONVIDADOS ! 
VERDADEIRA CONSTELAÇAO DE ESTRELAS, UM ROSAR!O DE MELODIOSAS 

CANCõES E UM OCEANO DE BõAS PIADAS ! 

JANE WYATT em ALICE F A YE - a garota dos nossos sonhos - em 

A NOIVA INDECISA NOVOS ÉCOS DA BROADWAY 
Uma p1•odução da - UNIVERSAL Com ADOLPHE :>IF.NJOU 

Preço unico: $500 Uma musical da - 20 th CENTURY FOX 

R- E- X 
O CI NEMA DE 
T ODA ACIDA· 

DE CHIQUE FELIPÉA JAGUARI BE 
Sofrú ás 7,31 So1réc ás 7,I5 Soirée ás ?,15 

S.ua vida estava constantemente ameaçada ! A POP ULAÇÃO EXIGIA QUE ELE PAGASSE COM A 
VID A UM CRIME QUE NAO COMETERA! 

As aventuras e o sensacionalismo de um novo idolo do 
•· far-west" ! 

GLORIA STUART - WALTER PIDGEON W ARREN WILLIAM - KAREN MORLEY T O M K E E N E - em 
em 

- em -

O SEGREDO MAGNIFICO VENCIDA A CALUNIA 
O RIO ESCARLATE 

Juntamente a 2.ª série de 

Um filme da - UNIVERSAL 

Complemento: - NACIONAL D. F. B. 

Um drama da - PARAMOUNT O CAVALEIRO FANTASMA 
_....,,_. 

Complementos: - NACI ONAL D. F. B. e FOX MOVIE• 

TONE NEWS - jornal. 
Com BUCIC JONES 

UNIVERSAL COMPLEMENTOS 

M ETRO PO L E CINE-IDEAL 1' 
CINE s. PEDRO 

O CINEMA MAIS AREJADO DA CAPITAL 

1 

A CASA DOS GRANDES ROMANCES DA TELA 

HOJE - Uma sessão ás 7 .15 horas - HOJE HOJE - HOJE HOJE - Uma sessáo âs 7,15 horas - HOJE 

BULLDOG DRUl\lMOND eles venda m ais um intrincado mi!,, tério ! "SESSÃO DAS MOÇAS" - UMA TERRA ONDE APENAS SOBREVI-

RAY MILLAND - HEATHER ANGEL - em MU L H E R --- VEM OS MAIS FORTES! ---

A EVASÃO DE BUllDOG DRUMMOND W ARNER BAXTE.R - JUNE LANG - em 
UM POLICIAL DA "PARAMOUNT" MARCADA o CACADOR BRANCO Complementos: - PARAMOUNT NEWS - Jornal e SEJAMOS R UMA· 

NOS - desenho Betty Booth 
~ 

AMANHA! - Atraente ''Sessão da Alegria" - Preço únlco: $600 
Um drama da - 20 th CENTURY FOX ' LOUCURAS DE ESTUDANTES - com-

BETTE D AVIS BABADO • - Uma terra onde existe uma paixão selvagem. - W ARNER AMANHA - Homens acostumados á. vida do mar em luta contra 

BAXTER, em todos os pengos ! - J ohn \Vayne, em - SE~TINELAS DO MAlt. Junta· 

o CAÇADOR BRANCO -e- mente a 7.ª e ultima série de F LASH GORDON, com La r ry Buster C'rabbe 

Com LUNE LANG 

SEGUNDA-FEIRA - "Sessão das Moças" - MULHER MARCADA COMPLEMENTOS Domingo - MULHER MARCADA 

------

i AGUA FIGARO 1 Caderneta p,rdlda OR RIS BARBOSA 

Tlnre preto e castanho. Resiste llanhoa 
P ede-se, a quem encon trou, a fineza 

ADVOG ADO -em aos de entr egar. no I"1inist.ério do -Traba -

quentes, frios e de mar. 
lho, uma Cadernêtâ perdida, daquêlc 

, Departamento, pertencente ao sr. A- SUA DUQUI! Dl! CAXIA S, 1 1 1 
:: J grlpino Ben to Rodriguei:,. P oderá a 

1 m esma scl' restltuida na residencia do 
i propr ietario, á r ua da Cacimba, n.0 

89, no bairro do R o er. 

,e I N E - R E p u B L I e A 
HOJE 3 SESSOES OBEDECENDO AO SEGUINTE H ORARTO : A·s 4 HORAS DA TAltDE E A'S 6 E 8 HORAS DA NOITE. COM A APRESENTAÇAO DO POPULARISSIMO 

ROMANCE DO IMORTAL ESC RIT OR ALEXA NDRE DUMAS o co N D E D E MON TE e R 1 STO 
DA UNITED ARTISTS - Com ROBERTO DONAT e ELISSA LANDI , r,..., ...,. 

NOTA - Devido ao aluguel elevado desta produção não havel'á meias entradas nas suas exibiçõeg t \~ 
PREÇOS : - i.a classe 1$100 e 2.ª classe $600 1 -"" ' .. ' . r .. . A: V,,,. . ·- .. ·» 
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L LO Y D BRASILEIRO IASILEI GOMES 

Praça Antenôr Navarro n.' 31 

., .... 
(Terreo) :C P AT RIM ONIO NAC IO NA L ). Fone 1.4.4.3 

P A R :A: O NO R T JI PARA O BUL 
Linlía Belém - Porto Alegre 

"PARÁ" 
(;t ZW l<•n,. cJe desloranwutn) 

Esperado no dta 27 de r•nio, sai.rã 110 mC's
rno dia para. Natal. Fortaleza, Camocim. Tu
t01a . S. Luiz e Belem . 

Linha Belém - S. }'ranci~co 

"RODRIGUES ALVES" 
Linha l\'.Ianáos - Buenos Aires I Linha Belém - S. Francisco 

li ALMIRANTE JACEGUAI" (l~,o,;'~!"!.A!~~:.:cuto) O 800 tons. de deslocamento) 
E~prrado uo dla 2 de junho sairá no mes

mo e.lia para Natal. Fortaleza, s. Luiz e BC'lém. 
(10,000 tons . de detilonm.e_pto) 1 E:::.perado no dia 26, ~alrá no mt'~;mo dJa. 

µo.raE.:fec:i.~:o M:~e:~a B!~a.·. ~!~é. d:~a~l~;~~o s:;~~ i1:;r~ ~e~~~t;o~aceio, Baia. Vitória Rio ele Ja-

Linha Recife - Porto Alegre 

"CURITIBA " 

Linha Fortaleza - Porto Alegre 

"@UBATÃO" 
\~~:lC!~r:n~e~o:n~e;'.'ª· s. FranciSco, Mon- Linha Recife - Porto Alegre 

" UÇÃ" 
( Cargu.ciro) fCARGUEIROl 

fC'ARGLEIROl 
E~pcraclo na dia 26 de- maio, sa u·a no me::;

n10 clla para Areia Branca e Macáu. 

Ei-peracto no dia 1 de junho. sa1rã no mes
mo dia para Natal e Fortaleza . 

EspPrado no dia 30 de maio. sairá no mesmo 
rliél, para Rcc1Je, M'ilc<'ió, Rio, Santos, -Rio 
Grande, Pelota s, Porto Alegre 

A'fTF.NCAO: - AVISAMOS AOS SRS 

1 

PASSAGEIROS QUE SOMENTE; PODERAO 
ADQUERm PASSAGENS APRESENTANDO 
O ATESTADO DE VACINAÇAO, 

"O LOIDE BRASILEIRO E DA NAÇAO 
PARA SERVIR A NAÇAQ", 

-------- ---:--:::--:----------·------..,-----:---- ----------
AcceitaaaH carrH para .. cidades aenidH , ela lêde Viaçãe MiDeíra cn• t,ansborde fll!II Aarra des Reis. ___ ____ , __ _ 

COMPANHIA CARBONIFERA RIO•GRANDENSE 
Linha regular de vapores entre Cabedêlo 

"',. e Porto Ale1re 
L CARGUEIR08 RAPIDOS 

, -ARGUEIKO "l'AQUt" - Esperado do s111, df'verá chegar em 
nos6o porto 110 proxuno urn 24 o carguerro "T0.ou1" Apôs a necessarta 
demora, saira pnra Natal, Ceara, Tutola e Areja Branca.. 

CARGUEIRO "HER\'AL" - Esperado elo :sltl, deverá chegar em 
nm,.so porLo no prox1mo dia 29 o cargueiro .. Hcrval ·· Após a necessária 
demora. saJrá µara Recife , Maceió, Rio, Santos. Rio Grande, Pelotas, 
Port.o Alegre. 

CARGUEIRO "' T.\QUARI" - Esperado do suL deverá chegar 
em nosso porto no proxuuo cHo 29 o cargueiro ·· Taquan". Apos a ne
cessar1a demora sau·a para Ma céu. 

·· -. Areotes - LISBOA & CIA. 

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

l
i.,, D R , O S O R I O A B A T H I das ~~r:~T:~. • ] 

01rurgláo da Ass1s tenc1a Publlca e do 
16 ás 18 horas, 

Hospital Santa Izabel. 
'Infam.cuto medico '; cirurg1co da'i doenças da uretbra., prostata, bext1• 

e nns CystoscoJnas e uretbroscoptas 
CONSOLTORIO, - Rua Gama e Mello 72 - 1 ° and~r 

--- JOAO PESSOA --- , 

"8 ... -~ ..---.... w ...... ~ ... 'W 

SEVERINO CORDEIRO :' 
ADVOGADO 

A-ceíta caus--.is ' civeis, comerciais e criminais nesta 

capital e no interior do Estado 

StDE RIO DE JANEIRO 

8ERVJ'ÇO RAPJDO PELOS rAQUETE8 ºIIR~s· ENTRE CABIIDELLO E PORTO ALF,GRlt 
---------------, 

PASSAGEIROS " S U L " rAIIISAOltTll!.011 "NORTE'' 

l'AQUETE "ARARi\QUARA - CARGUEIRO "ARAGANO" - Es- CARGUEIRO "ARATAli\" - Es• 

Esperado de Porto Alegre e escalas no perado de Belem e escalas 110 dia 1. 0 . pera<lç de Santos e escala::; no dla '1 

1 
dia 8 de junho saindo no mesmo dia de JUt1ho, saindo no mesmo dia para de jw1ho. samdo no mesmo dte para 

para Recife. Maceio, Baia, Vitória, Recife, Maceió, Baia , Rio de Janeiro. f Natal, Areia Branca, Fortalew, S. 

Rio. Sautos, Rio Grancle, Pelotas e santos, Paranaguá e Antonina, parai Luiz e Belem parí'l onde recebe ctirga 

Porto Alegre, para onde recebe car- . onde recebe carga. 

1 
.,,,.,..... 1 1 

t>ARA DEM.AIS INFORMAÇõES COM OS AGEN'fE~, 
lNISIO DA CUNHI REGO & Cll, "Aras" 

Escriptorio: Rua Barão da Passagem, 43. Telefone n. 1441 - Jelegrama 
ARMAZENS - PRAÇA 15 DE NOVEMBR-ON. 87. 

COMPANHIA NACIONAL DE NAVEGAÇAO COSTEIRA 
PRAÇA AN1'ENOR NAVARRO, 53 - SOB. -:- FONE 14

24 
__ 

SERVIÇO SEMANAi, DE PASSAGEmos E CARGAS 
ENTRE PORTO ALEGRE E CABF.Or:LO 

'"ITAGIBA" 
PROXIMAS SAIDAS 

Çhegarà. no dia 28 do corrente, saba_do .. sall'.à. no 
mesmo dia. para : Recife. Maceió. Baía. Vitória .. Rio de 
Janeiro, santos. Paranaguã, Antonina. Flor1anopol1s, 
Imbitut>a, Rio Grande. Pelotas e Porto Alegre. 

j 
1 

"ITAQUATli\ .. - Quarta-fell'a l.° de .1unho proxi.J.uo. 

-- - _., ,,, 
AVIS O 

- · · s Frand~co e Jta.jaí, 1001 ooidados~ baldea1;io n• 
Recebemos ta.mbem cargas para Penedo,. Araca.Jú, !lbeco~. t~atcgo mutuo com 11- .. l~opf'ldlna Ro.Uwa1" , 

Rio de Janeiro, bem como, para Campos, no Estado d: 1:10,do ":..testado de vacina.. Residencia: Avenida Tiradentes, 26G 
João Pcssôa 

As pa,sa,ens serão vendidas mediante apresen açao ATE' A'S lo llOrtAà: 

1 PAR.A PASSAGENS', ENCOMENDAS E VALORES, ATENDE-SE NO ESCRITORIO, 
l I NA VJ!:SPERA DA SA!DA DOS PAQUETES, 

nR. 0~~~~~.~~K~2~i INFOMRMAlçoNEs HcoMAo AGSENTEE -NrH, BAONDJURRAA"'·.eau,. / '"""~ :'.!.~ ~.~ .. º. m, 

f 

Borges da Fonsêca n.0 144. wfonn0 
quem vende um bom terreno nA ~ ·., 

Especialista em doenças nervosas e mentais Já provou a bananada marca G l I y O T A ? ~.!;:J~~Í~~!~}·::r•~!~~~1~~,:t~; 
CONSULTA DIARIAMENTE, DE 3 A'S 5 e I d t I Gama: um nu Travessa Floriano Prl-

CONSULTOR!O - RUA BARAO DO TRIUNFO, N.' 4io Offlpre Uffla ata e COIDJ>are COID a e OU ra marca. 1 xôto: um na Avenida Flonono Pci -

=----' Que diferença no SABOR e no RENDIMENTO ! ~i~~: .~:;;.•/fiz.e~,~ª.~.• iliºJ~ ~~;;, 

[

\.lll"IIE,•Sf. o mai• m•· 1 J, de Mélo Lula I º,' cliculcs serão alen-] d.,., níl GABINGTE DEN- · d1dos em horas prévfa .. 
'l'AH 10 da. ca.1,ita.l. mente marcada,, 

C I U. U lt G I A O O p.1gamento será · efe .. 
Fat·Ulla-i,;e o pa;:amento. D E N T I S 'l' A 1nado adiantada.mente. 

===:1,1 

DEMíTRIO DE TOlÊDO 
ADVOGADO 

(CRIME, CíVEL E COMÉRCIO) 

Res.: R. Dr. 

J o ã o . 
Peregrino, 

Pessôa 

73 

.J 

N- dl t Ih m rce ,·as casas {le taipa nas ruas BenJ:unln , ao SCU 1 , 1 , peça , Dai ffle Ores e a 1 " 1 Constan e Conceição .. com agua, 'l'ucto 

B A N A N A D A " G A I V o T A ,, por preço ele ocasião 

õc,c:x::,oocx::x:::x::>ocx=x::==x:x===:x::x)V PROPRIEDADE A' VENDA 

ARTE CULINARIA 
Maria das Dóres TavarP~. a.Lendendo 

a diversos pedidos, c.-omunica que a
brirá um curso completo ele fôrnc, fo
gão. coslnha artistlco. P ct,_•rorBçáo, o. 
começar no día 15 de j u n hCI 

Informações: Avenida João Macha
do, 235. 

CRIAS DE 
LOBO Á 

CACHORRO· 
VENDA 

VENDE-SE CINCO CRIAS DE 
CACHORRO-LOBO, OOJll OITO DIAS 
DE NASCIMENTO, A TRATAR A' 
RUA !<Q'.NA JAJtDIM, ijl)f, 

1 VC'nde-se uma ótim::i propriecluck t·n1 
CURSO PARTICULAR Lagoinha <Grnmamel municiplo des-

Professôra jfplo_IT''\do e com prá,~ ~~nd!P~1:\:ct~~~c~
1
; 1cd~tJr

1
!~l;n;,1~~ .. 

tica de ensino publico aceita aluno... tal á Grnmame .•enida por ombus, 
de am~os os sexos, para os cur.!:.os r:le com ótlmo~ terrCno!': de \·{lrzco <' pfl
admissao e p1imarto. A tratar _á r•m 1.es actaptavel a quillquer l:n~ourn ou 
Tt~ncu Jof.le, n. 208. MPn:::alldsdcs gra~1cte está.bulo. com umn arca su-

mõcUcas. _____ ~:i~~acfos~~ ~1
1
:ec~~râ~ ~~;!i:~o melro:; 

Vende-se ou aluga-se 
Por modico preço a õthna casa da 

Avenida Epttaclo Pessoa. perto da 
Usina. da Luz, com bons quA.rtos e 
espaçosas salas. v!sitas, costuras e 
descanço: oitão livre em grande 
quintal e Jardim 110. frente, toda mu• 
rada, A trator na Rua Maciel Pl· 
llhetro ~ 0 103 , 

Tratar com JuUo Martim,. á prR\'.l 
Aristides Lôbo, 72 ou á avenida Cruz 
de Armas. 843 

Gabinête Dentário 
VENDE-SE um otimo KRbiuete dt'u .. 

t.árlo. com 4 meses de uso, por preço 
baratissimo. Tratar á RUA DUQUE 
DE C,\XIAS, ?.li~ 
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