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O ESTADO NOV0 1~~iAlcf~ 
EQUIDISTANTE DOS EXTREMISMOS 

!Comunicado do Servi('O de Propaganda do 
nepartamento de Est:,tístka e Publicidade do 
Estado) 

O E,la<lo ~u\'o lihcl'lou u Hra-1 na ~in<'l'l'icl:.Hlc de.• '.'-.Uas alitu<les 
,it·dcr1>CTigo da'S suhrçôc-s 11crti"" ..,al\':.tdôra~. uma \'orc;a e,pelaeu-
1fra:'>i cxtrcmhla, comunismo lar i1nench-e l, q ue hn,T·riu de 
L' integrali,uw ambos nm1w- !e, ar de roj:io to<la umn ~nçfio 
rador dt• humcn, ,em alma. ho- par:1 o "~de cl." lorlnr:1, lotalitú-
11u•ns-H1úq11i1w, humen, esera- rias. como sr fús.._e facil c.lnmin:u 

Em tdf·~~1·,tm~ (!1Vindo ao interven
lct Argenuro de F'1g:ueir(do. o clr. Car
los de Lima Cav.1!canti a1r:1.deceu ,as 
<'cndolencias que ll-..c enviára ~ excia 
pelo falecimrnto de fiUa e~pósa 

Agradeceu ao ~r. intcnPntor fede
ral a ::;u~t nomeação para a cecleira do 
sexo femi11i.no de Sou.~a. a prnf Ana
tilde de ~á e Bene\'idcs 

A MEDIACAO ., 
vos , um poYo de lrndic;ües heroica.._, 

o libernli,mu dru,onaliru l'il- Ct)Jlll) (l nosso, sempre rebelde• no ca~o llc Chaco 811real 
('CITOU O ",('li eklo ('lll 110\SO país. :lo imp("rio cl.1 Yiolênci:1. r:w Tr:LEGR\:\1A 1)0 PRE~ .. D".:NTF. 
c·om" própri:i re,oluçúo de rn:io, ,r:,, ú frente ,lo Br:i,il. mer- IH) PAR \Gl ,. AO f"l'.l,,I E •u, GO-
''lll cuja <":tuda l se n•uniram lo- t·l' {b Pro, idôneia, um homrrn \'LftNO Bí.:..\~lf,EIA{O 

<ln, ns ron1;as re11ovnclôn.1s da <. ,traordinario \'e\aya p<.·lu, flps- .tS~U:'\'('AO. ·t7 - 1.\ UNIA.O) _ 
naciou,di<ladc. Da inr~1racteri,ti- 11110s do ,e11 po\'o, GetúliP Yar- O prc i,kote f':t;\d envi ::rn hoje, ao 
('.l lulllulluúri.i dP Ulll rn0Yi1nen- ga .... ('l't.'~Hlor ela 110\';1 111enl:.1litl:..1- p ,·::-"'-idC'n!.c do Bl°a-;il, sL UeLulio ,·~r
lo politko, o Brn~dl a,·an\·uu µ.i- de br:1 ... ikir:1. niio -.;Úmente ol.1- 1 ;~;~ !:~1 

... ~t·~~c1~~~~ (~;;
0
\:;!~~:t.1<1/~:~ 

ru u1n ~nuplo crnúrio de rcia,i- ~ena,n t• ... ..,r l·,Lnclo rle eonvul- diaçáo no caso do Chaco Bon•:d. 
dir~1ct,e.., sociais e cronomiras ,üo :.1 que queriam l'11lrrg:ir n Nêsisc desp3<'ho o 1>residente do Pa-
('OJIH,) um imvrrali\'o da réalida- pah. enn10 \;1111IJl;lll <'..,luda\':J raguai diz reconhf'<"('r os esfor<'m, do.-.; 

de con LeJllJH1ranea. 11111,1 f01·111 t1 la 1, 1 11 i li<·a i nt ri nse- =~~itt;a:~~!t·0P~~~,~ec~j~:t~s~u:~t~e~i~~~~ 
T...so logo o t·omprt·c 1HIL·u u eu- c,1me11l<.' brasileira q11e Yiesse re-

1:io Chefe do Go,·êrno Pro\'iso- cond11zir o Br:1-.il, pelo... c:uní
rio, sr. Gelt'11io \'arg~P•, ao ,olu- 11h11, lr:1dicion,!i .... :to pl:1110 st.>rP- o PRESIDENTE GETÚLIO 1 

EM INSPEÇÃO Á GUARNIÇÃO 
FEDERAL NA PARAíB A 
Esteve em João Pessôa o general Cristóvão Barcelos, 

Chefe da l, Região Militar 

E STE\:E ne~.·ta Capital. em ,'lsi
la á, forC'a, iC'clnai, ~qm a

r1narteladas, o general ('ristô,·ão Ba.r-
1 c-ln,, ('omandantt: da 7.ª Reg1áo .\11-

litar. 
O ilu ... fre ('hde milit.n theiou na 

rior e da lnterventoria Fed('ral. c1ue 
cumprimentitram !'!. exC'ia. em nome do 
inten<"nlllr \r~emiro de figueirédo, 

- ·o Kt:'11C.:r,;1 Harcé!Oi, presídiu, na. 
t.Ud(> clt· anlt>-untem, uma aula de tá-
1 i<'a "m que C'olaboraram todos os ofi
('iai'S da Guarni<;>ão Fedel'al tendo a 
~u.,:a. frente o <'Omandantt" ,1aga.lhãe
Barat:1. 

O C'hPfe da 7 ª Rt-,rião \lilitar ma .. 
nifestou. apo~. a sua magnifi<'a im
pre~são do que acabára de presentiar. 

- S. ex<'ia. hlen. hospPdado no 
Paraíba Uotlf.'I. voltando ao Redfe, 
ontem pela manhã. 

VAI SER CONSTRUIDA, NO 
RIO, A MAIOR VILA OPE• 

RÃRIA DA AMERICA 
DO SUL 

cion::.tr as que~lões que :ifd:un o 1~0 ,, •:laro. dl' ond{_' se dh i:--:issrn 1 VARGAS AGRADECE 
c:IJ)Ílai (' O [rah:,Jbo. ~)UÍl:1 gCII• horizonil'S ÍJlH'11'US, pr»pÍ!'ÍUS :1 1 r 
ll' pensou que ,1 Re,olu(:i.o dl' ro111ple\a e,1rnn,,~o do, poi('ll- A' A, P, 1, 
:w ·d<.·,ramh:t\'a p~irn a irnpl:1nt:1- l'lab inc\.go\aYl'is d(• 11111 po, o · Agradecendo a men:;agem de soli

c::lu con1plet,1 cb desordenlll <fu.., que IL'lll a nwt:,dt., dC' um eonti- t~~=?:-act;a qi.~~ 
111~n~~-~~~: ª P~:so~~~~~ 

Em via de conclusão, o pro• 
jéto de construção do bair

ro proletario de lrajá 

t·,pirilos, quando el:1, na ,ua fú- nenle para cenúnu da ... Lia llis- da sufocação da última intentona in- RIO. 21 !A CNIA01 - E:,tão de pa-
..,c cnJluih'a, n:io l'nzia 111,lis do túria. tegralista, o presidente Getúlio Varga~. lraberu. as cl~sses operatias cariocas. 
lfllL' Jll'l'\t'r II fuluro, eng:ino,o E o gr:..1ndt• pre:-iidenle, :qwi;ulo por intermedio do seu %cretário tele- Geuerd Cristóviio Barcélos lpoí:- jâ se acha em ,ia ele conclusão o 
p:1r;i ob,en udon•s superficiai::,,.. nn, glorio...,11, l'or~·a, ;1rnwdas e r.::rnfou ao dr Orris Ba!·bosa, presiden- projéto d., constrncão (li) baiJTO ope-

l l 
, I , 

1
, 1 • . I te daquéla entidade. nos seguinte.~ ma 1.lhá d(' .wlt"-ontf'm a João Pl'"!)ôa, 

1

, 1 .• ,.1.0 ",e 11.,J,' 0 111~101. da Ame·rl·ca do 
ano os que"º -..n )Hllll 11.·ar pro- ,!W ;1 rocsao un:1111nw e ih no .... so~ te1:~R,oiso·, 25 - D1·. 01·1·:·., Ba,·bosa - vi~tJa1:ido •·m ,·~uTo olídal do Esta(lo Sul " " " 

,:eilos das siluac;ões morncnta- ,L•nli111tnlos 11:1t·ion:di,ta,, dt'11- ·~ 
nc.is. <·0 1110 "' que -.;uhjngncto... nos. 1' 1'1 10 de no\'emhro. a úni- Presidente Assccia('ão Paraíb1na de n~ '. ~·om1>•: 1.1"'..J. . .'do dr. ,1~.·ll·u·o .,tonle- Fssa obrn. oue e o ponto cu.lminante 
pelo pessimismo, 1, {'!ltaraY:Hll ca soll1<;:·10 p:1r:1 o c:,o lir:isilei- Imprensa João Pessóa - Em nome w~io .... eut'l.Hio d-t .\~ticultura . eia:; re-alizacõf'<;, do Presidente Getúlio 

aprn..i, amc:.1rador e tcrrhel. 1 ro o E,lado :":<no. ((li(.' l· 11 =~r~~=~~~-e:~e !J!~ri:~t~~t~~:,;r:t:~R:~-l~;: ~o qmnt<'I do ~2.." U C. • 0 ~t>m·1 ·11 Varga . ..;, Pm fayor c.lo oper<1nado. ba-
Em l'011..;.equcnci:1 dt>...,,:i in- 1 orl:dt·cinlC'n\o cb dc•n10<.TaC'i;:1, solidariedade tio vosso telegr:una UP fri .. to\'áo B.1r('('los foi rc·C'cbido t•om lnt,,.-se no t)lrnn ela ca~3 propria. que 

1·0111prct·ns:Jo, (fll<.' atingi u ;J\{', e"- num tipo e,lalal equidi,tanle do 13 ào cotTen.te, a proposiLo do Jevrll1tc ª" honras do C'~tilo, ('"4L1,1do lonmtda l)t>rmit-e .ª" operar.io toctos o:-; requi.si-
pirilo ... de elilP, ('OlllO rarnderis- cconrlúe na 2_o. pg.) da madruEZada de 11 Corclini.s sa.ucla- a. tropa. Hc<'"lH•ram-1H• a eutr d.1 , o 1.0:-. de higieiw r r0nfono . , 
licu ele•"" fú,c lr:,n,ilória. ,unor- ções. - Luiz \"ergára, selTetário dd tenon!c-,·orouel >lagalh:\es BoraL, 'I· º .. bRino 01_"·"1.an~. o.·e Ir"t.Já c:?mQOr .. 
fa <.' agilada. de que.• ;1 re\'oluç:-lO A N I v E R s AR I ou, preside

n
cia •· tod.t ofici .. .dtdadc. t~J'.t dua.s mü rf's1c..e11rias. afora os 

cunst ilueiona li,la de ::2 r(li (i in- T o K o Pout·o d('p.oi-,, C'hegava.m <LO qu,1rtC'I -,prv1ço~ de :1ss1s!cnc1a p1T-na.tal .. _lac-
diee mais preciso e eonrrl·lo, (· 1 os ctr~. JoM' Mariz (' Raul de Goi~. tar\os. pronto ·oro1To. postos medtcos, 
<jllt' a, ideo logi~1, l'\.lremistis. A N T E _ O N J E M , 1·re~1lec·ti\·am('nt_c ~eeretari_os do lnte~ e:i.<'()lns primarias e profl: s1ona1s e 
que ~e tocum e'-.;(' repelem, pelos parqH<·S d<: cth·ersões. 

;;~1;'.:'.~,:1~,/'.~1°,
111

ri:;~;i1\'.~~'.\'..1~,,.J~'.\ i~ C MINISTRO SOUSA COSTA SOB UM VIOLENTO A SS I NA D O ATINGIDA P_O_R_ U_M_A_F_A-1$-. 
mcn ll' imprrssionawis ú, ft'1r- Ocorreu, ante-ontem. o aniversãno TREM o R D E TER R_A UM TRATADO COMERCIAL "A ELE" TRICA 
mula, :igressi,a, e ,·iolenla-.; qut• naLaltcio do sr. dr Artur de Sousa 1D 
são a csscncia cio lola lilê1ri-.mo Co.c:;;t a, Mmi~tro da FazeHctn 1e1~~~~;~0~

7
d~\e~1~~~~j

1
a dw~:ov~~i ANGLO-TURCO 

H\'..issalaclor. qur eo111prii11f' e a-..- A' frente dêsse !mporrante orgRo de mais de dez minutos. sacudiu hoje RIO :!.7 1A UNIAO - ComunI-

110.., campos moral. filo,orieo t· ~!i~~i.s localidades do Japão septentri-
fi"xia a razfío r H intelig{·nria.

1 

de Govêrno dn Republica vem .s n parte central da ciElade. e as prin-

rcligio.so, drnlro ele 11111c, r igicla o epicentro do !enomeno ::;ismico foi 
l• lica poli tica. a provincio. de Fukush,ima _ Os trilhos 

LONDRES, 27 1 A UNIA01 Foi. cam de üba. Minr:1s Gf'nlis. que du'." 
hoir. ;:i..:.;s1n,1dn um tr21tado conwrci~l 1an.t1· o trmporal que ontem desabou 
com ~ Turquia fic;1ndo fss~ piís o- nnourle munic1pio caiu uma fabca 
lJl'igado a <'Otnpra1 merc~dorias brita- eletrira numa c~sa_ mc1tando instanea-
1:icas no \·Hlor de 20 milhões de li- l mc>ntP a Joven Nru~a Correia e terin
bras e navios de guern1 e annamento I cto ~ua irmã Odete 

O esq11erdi,1110 fo i ;1 primeira da estrada de ferro e os cabos telf'fõ-

111anifesl;Wão 1ft•..,,a inv:,..,ão de ~~~~ s~~;~i;,r1:r::en~~q~~:tr~~~dade 
no toto.l df' fi milhões. t,;o momento .se encontrava rezando 

o pngamento será feito com a me- r.a sah1 todas as pes..o;;óai;; da fanúha.._ 
rnde em exportação de produto~ tur- e':t·e-to a ntima, que e.stnva na co-} arhnro,. Pouro tlcpoi:'>i o dll'ei

l ismo lh e Yei u ao enco n tro. ,\"i 
lr;1cli<:út•s h r a-.;ileiras s(~ Yir:nn 
1·nlüu rompri11lidas pelas idéa~ 
de~lli.H.'.10nalizadôrns. 

O E,taclo hrasi leiro, l1a,eado 
Ha constituição de ](; de j ul ho 1 

de :H, n ã~. e<larn cupnci la <lo. pu
ra l~lzer lute a onda Yel'Jne l11 n. 
mnís afoita e rigrrssivn, nessa 
l·poca, que :1meaçou profu nd a -
1nenl(' n eslru lnra naciona l. ao 
clesft\rir o monstruoso golpe de 
110, cmhro el e ;{.""). 

I\linh;tro Sousa Costa 

O integralismo. a 1n·o , ·e ilundo
..,c rio e~hllT<..'eime n lo popu lar 
::1 11lc êsse ~s1wt:1n ilo d {' ,angu<", 
ofcrt·n·u ludo ;m pres ide nl e (;r
t,·il io \'::1rgas, :w 111e~1 11 0 tempo 
t f1 H' ,e in li lu l:na l'O lll O a ú nica 
forc,;a 01·g:.1nizacla e;1paz de rrpri
m ir (' e"ling u i r o perigo mosco
y j tu, como se as n ossas t•spera n
(,;as 1u1o esti vc·~scn1 YO lla rla s p:1-
ra ;1 lt•:-tl dnde <' a b l':l\ n ru cJo 
Exercito C' da ;\farinha cJo Brn- excio demonstrnndo uma m.agnifica 
:-i i l cap:l.cicladc de trabalho. cm prol das 

Da í por cJiu nlc• º' :ul l· pl os <I P finanças do Brasil 
Plinio Sa lgado fizprn tn eo1Ter Prova cabal do elevad·J tino admi
pelo país o le m a: - "Qu em não nistrativo do ministro S6usa Costa foi 
,. inl rHr a li ... t:i <·· comun is ta", jus- o recente concláve de :odos os secre
la n1ç n lr para anl lll mar, pe lo le- Lários de Fazenda dm Estados. reu-
111 (} 1·, as s u u-.; legiões. de l'C'l' lo jú nicto por sua iniciativ'.t. com O ftm de 
oricu lm lus p1,r traz do..., hast irli1- ~e ns}Pnl.:i.rem imédiatas providéncias 
res da, .,_(,de, 1,,.0 ,int'ia i..,, Jlara relativas no bem eSt\r financeiro do 
a to m a d a do po de r pai•, harmoni.zadas ao interes!;e et:o-

Os camisa s-yenMs pu s . ...,a ra m : t nómico de nossas 1·egiões. 
tlc m o n s lrar, p e los gt•.,. los (' p al:1- Pela data. foi o ilustre titular da 
, Ta, impregnad os d:i maior n ll i- pasta da Fazenda ~11vo de significativa 
, cz e ('om o o lhar ~omhr io de homenagem das sociedade brasileira, 
profund o d C'sp r c•zo pa nt todo:-. o, em cujo seio mc . .:ecidamente s excia 
hro,ilt• iro ... <J II P n :to ;u• 1·(l'dil:l\:J J11 dPsfrutn do maior cl"n~etfo 

O 8," ANIVERSARIO DA 
CRIAÇÃO DO MINISTERIO 

DO TRABALHO 
A data vai ser comemorada 

festivamente 
RIO 27 IA N l - Completa-Sf' 

!
amanhã o 8. 0 aniversario da creaçãv 
cio Mtni:stério d.o Trabalho. devendo. 
ser a data festivamente comemorada 

Al:i6im .. vános 111.tejectuals perte11cen· 
t ~s aos quadros daquéle Ministério 
e"~ rao lmcio. ho.ie. nesta cidade a uma 
série de conferencias, onde serão exa
minada:;; as atividades e realizaçõf>s 
objetivadas pela mesma pasta. 

Onndo inicio ã.s conferencias. fal:1-
ní. o sr. João Carlos Vital, ministro 
intel'ino do Trabalho 

ros. z.inha --------

AGRAVA-SE NOVAMENTE A 
TENSÃO GERMANO- CHECO 

PR.\ <i.\ , '?7 - 1.\ U:StAO) - A uo- tran:?.t·il'os. o prt>sirlente Ef'louard De-. 
ti<'ia de ,·óo'i de a\'iÕcs gc1·manicos I ne, dPC'larou qu" o go\·Crno não ,1,;u..-i:-
5óbre a cidade de Pihrn. importante tarà a ordelll de mohili;ra(':io. prinC'i
t·C'nh'o <b intlú-.tria hélka do pais. 1 palmt'ntf' na frontC'frd ro,n a Alf'md
agrn ,·ou a t~ns,l.o reinante con tra a . nha... f'mqua.nto não fõr di.,..,ipada a 
Al1·ma11ha. 1 ten~ão existente. 

\ \"iÕe~ militares do "Reich" ,obrP- O chf'fe do i:t"O\("rno rheco afirmou 
,oal'am Skoda. 80 quilomC'lros par, qUC' o "eu pais mantcnl. i•,lransii;:rn~ 
df'nlro das r, onlci.ras. l tC'l_!lf'Ute, o clirC'i:o de Jibcnlad~_ d(' 

• ílCao . 
O GOVUt'W C'IIICSCOSLOVACO 

:s \O ~l'.sT \R\ ,\ º .. R. DE1'1 llF. 1 H \ . ~1'11) \. E.SPMl. \ '.(" \~ DF. u,1 
)10BJL17 \(' ,o E:S-TF,'11)11';F:-<TO ('0)! \S )fl J\/0· 

RJ.\ ~ ALl:,)L\.l., 
l'RAG. \ , :!7 - r \ Ul\il.\Ol - ,uma 

t· n t1'"''i"it'l colrtivn :to-. jo1·nali"ita, ('~-1 _ PHAGA, '?7 - i \ {f'.'ll:\Ol - Co-
-- tnC'nta-,L· qu,• o ... r. H1>nlcin. c11 nferE"n"' 

"A IGREJA 
TODOS OS 

E, I N J MI (' A DE dou d<"mol'aflamen!e ,•om o "orcmier'' 
y i Holb.a. trnl.lndo dt" um atn)·do entre 

us "11dPte'- f' o ~,l\'i-rno. 

EXTRT,'MISM()S'' :O,:ê,v ,<"nlido, diz-s,· qm• 1) Parla .. 
~ r mrnlo. 1)(1 ,,ró:\.hno d ia :Í llt' junho. 

..; ~ dct·retri rá u ma lei esta llt"ll't'<'ll d o um 

Teve a maior repercussão o discurso, no Congresso, 
Eucarístico, do vigario de Nankin 

"mo<1u-.~,·i,•f"11di" para a, minoria,;;. 

O REARMAMENTO INGUS 
flAO AFETOU O SERVIÇO 
DE ASSISTENCIA SOCIAL 

BUDAPESTE. 27 •A UNIA01 - Na 
homenagem do mundo literário aos 
peregrinos e rcpresentttcões católicas 
presentes ao Congres~o Eucarístico. 
que se está. realizando nesta capital, 
falaram o cardeal Goma y Tomás. 
primaz da Espanha e o mon~enhor 
Yuping, vigarlo de Nan kin, 

A oração do representante <:hmés. 
que foi pronunciada em trances. cau. 
sou a ma ior impressão. 

n epoi~ de ,·!\rias con¼idPrllcões, o 

viga rio de Nankin declarou. 
"D(·ntrn em hreve ao número a.tual 

de adorador<'s do Santis}im.o Sacra
mento, se ncre~'.Cf'ntará a béla cifra d? 
quinllf'ntos milhões de chi.nê:-.es E' po! LONDRES. 27 1A UNIA0 1 - 0 ti.,. 

êles qut' venho solicit-1:1r. me1.1.i:. irmãos .. tfot>r-B 0 Jis..,:h:. ministro ela Guen-e. 

vos~a cnridarle e vo..,~;:i,s prêces". 1· i~~~::-g~~t~o~~ ~~f-._0 n~~o~~~.~~~ ~e~~~: 
Terminando a ::;ua_ ~ração, após tn- ~lJ~ ad~c~s·:~~:~~i~~ /~~a: Ód~u~ ~.f:~~~ 

lar dns doutrina~ exoticn., que avassa- A propó~ito . .tQuéle utular afirmou 
Iam o mundo. di:sse o monsenhor Yu- que todos os ano~ amnPnta o numero 
ping •· A Igreja é tnimtgR ctP todo.s 0., 1 d~ leites nos hn.'ipttEIIS inglê~es, calcu ... 
cxtJ'f"mismos·· 

1 
~~t~º~.~711 e:,[~0010!l~ra.s amtRis a dt"S• 



A UNIAO - Sábado, 28 de maio de 1938 

[ S P O R T ( S ~ou~!!!º~~~ c.i N E ~A~,,z 
TREMISMOS 

no DIA 

O jngo de amanhã entre o " Pitaguares" e o "União" (Conclusão da 1.• png.) 

bokhC'\b1no P do fascismo, dis
Linguindo nilidnmentc aquilo ..t 

que le1n <lireilo u eolC'lividade 
socia l ele- impór ao individuo e 
o que conslitue o campo in~li n
gh·el de prerrogativas in:tlien:i
\'eis dn personalidade- humana. 

A <'idade vai apreciar no próximo 
doming-,, um bom jÓGO, que será entre 
0 "Pitn~uo.res" e ··Onlâo", éste último 
ntntrirn cta t:ibéla, sem de-rroL...'\ nem 
tmp,1.tt 

O "Pitaguares". qúe começou o cam
pcc,nato com uma esquadra multo 
frá~il \'em P<J:llCO a pou_co melhorando 
ns sua.., cond.1ções tecmcas ~ promet'3 
un:a bóa exibição aman..hã. Não hâ 
ctú,·ida qUe a sua resisténcia há de 
~e: pó:;la em. próva definitiva em fren.• 
te· d,, ·· União· 

Essa luta prométe revestir-se de bons 
lance~ pois, ambos estão em bôas con
dições de treinament-0. 

o jógo se realizará no campo do 
"Esporte Clube União, estadio oficial 
da Liga Desportiva Juvenil Paraiba
nn 

TABÉLA DO PRIMEIRO TURNO ;s;o Estado Aulorit:irio, o ,ndid
DO CAMP~?itT~iR,\~flEBOL DA cluo está sujeito á ,·o lcti, iclnrle, 

MAIO 

PL,\ Z.\ : - Na ves1,eral, na 
téla., .. Ch e~a.. Já é Demais", da 
"(.'Jne Alliança.". No pako, " 
Górdo C' o M!lgro 

- J\' noile, na téla, "A Atriz 
do Cirrn", com Clark Ga.L>le e 
"\-larion Da.vis No pa lco, o ú l 
ti.ldo eo;pet.ác ulo do Gôrdo e- o 
l\l<ll{l'O 

JtEX: - Na ,•es1,e1·n. l, "O 
Ca(:ador Bra.neo", com \\'amer 
Ua'Xter e .June Lang, da "20th 
('enhu·y Fo-x" 

- A' noite, "O Segrêdo Ma.g
nifieo". com Gloria Stuan " 
\V..1.H.l'r Pidgcon, da "Univer
,al ·• Complemento 

J AGtlARIIlE: - "A Voi: Ju 
Oulro Mundo··, com Liuru:l 
Ban:vmor<'. da "n.. l{, O. Jt.;:a,
dio" ('ompl('ffl<'llto.s 

REPúBLfCA: - "0 C'onM 
ele )'lon te Crhto ". co1n ltoh<"rt 
J>o11;1t <' EUssa. l,andi, da "Uni
L('d \rlists" 

METRóPOLE· - "O Ca.ça
dQr BJ"anco ··, <'Om W:ll'uer Ba.x
tcr e .June l...am:·, da. "20th C«•n
tury l,,x · l.:omplemento8. 

O quadro dos grà.ficlki C' o que tem 
fe-Ho 1rn.Jor surprêza ei~te ano, })li.Ssan
d,J mcülume por ~odas os obstacul~. 
Aintin t::,tâ. bem vivo em nosso públi
e;o o ~tu 1.?,rande feito cm face do ''Pal
meir.: ' . que foi ablf.tido por l x O. 
fFfl .,:J.s a resistência ~o seu trio fjnal, 
lJUE' ~gtt ve so~ o mais vivo fõgo d~ 
1 rtilhf'iros alvi-negros durante d01s 
l' r. o-; dn. partida, sem baquear uma 
1;0 v<'Z Se os rubros conseguirem le
\ ;11' de v~ncida ao ·'Pit.aguares", difi
cilrn':'nte 1hes será arrebatado o título 
cfr c·H1.i1peão do primeiro turno. 

13 "Tenm Negro" x "Feltpéia". 
15 "Onze•· x "19 de Março". 
22 ··Felipéia" x "Bola!ôgo". 
29 "19 de Março" x ··Team Negro•·. 

JUNHO 

5 "Onze·· ,e "Botafôgo" 
12 "19 Oe Março• x "Felipéta". 
19 "Te-am Negro" x "Onze". 
26 'Botafõgo" x "19 de Mm·ço". 

toda vez que os direito, dcst,, ,e 
imponh:im soheranamcntr, m~1s 
~Pmpre soh a fórma de counJc
na\':-°10 e reajuslnmenlo. 

numero. 

SANTA ROSA: - "Chega., 
Jâ é De-maís ", da "Cine Alli ~ 
a11('a •• 

FELlPtlA: - Sessão das Mõ
<:&h - "Cartas a Um ldolo", 
('Offi Henry Hunter e Potl." 
n.owles, da "Uni~ersal ". Com
plem<'nlo~. 

S PEDRO: - •·sentinelas 
,lo Mar". com John Wayne e, 
mais, a 7.ª e última .série de 
"rlash Gordon", com La.n1 
Buster Cra.bly, d.1 •·Universal" 
( omplemento-, 

IDEAL. - '' ;\l ulll.er. i\lat<•a
da ", com R<"Uc Oavis, Com
plementos 

.\o p~ls.so que, no lotn lilarisrno 1 

rmnunisL'l ou .f:1s.('~~t:~ l111lrgr:1- 1 

lisn10) n esrraY1-..açao r aJ,so luta. 
no plano 1nornl, sol'ial ou f•cono- / 
1nil'o. O, homens n:io l<'·m alm~. l 
\:lo homens-inúquinns, homcns

7\n ckmocn,cia auloritúria ins
liluicln no Brnsil. n alma IH11n<1-1·--- - ---- -------------------JULHO 

As cspcrancas do::; concorrente~ do 
"União" estão inteiramente voltadas 
para o time do "Pitaeuares", reco
nht:cidamen.te capaz para, no momen
to agúdo da luta. saber resistir aos 
terrivei\ ataques 1.ios seus adversário! 

3 "Felipéia" x "Onze"' 
10 "Botafôgo" x "'Team Negro". 

nn é lhrr, pois as gnrnnlia, asse- VIDA MUNIQPAL VIDA RELIGIOSA g11rnctns ao indi"iduo em malcria 
de independência inteleclunl e 

VOLEIBOL de livre expansão das sua, ten- GllAIL\BIRA CONTINUAM ANIMADOS OS EXÉR
CICIO<:; MARIANOS NA "MA!l DOf< 

HOMENS" Essa partida está merecendo a maior 
~ tenção dos círculos esportivos da ci
dade 

d&ncia~ c-spiriluais, súo amplas, Guarabira. 25 
o "CENTRO ESTUDATAL DO ES- menos qwmdo. rnzo:nclmrntc, 

TAIJi'A~i'A P~Ji~t~J~N;~ 0 tais tendências representam n-
Par::i. uma grande assistência, reali- mc-nça ú sC'gur:111ça do regjme. 

'·ESPORT.E. CLUBE" zou-se quinta-feira última, no C!!.ffipo Emfim, eis a essênci:1 do E1.,-
iOficio.l) 1 ela Liga, o segundo encontro oficial do tado Au toritúrio Brn1.,ilriro: -

. valoroso ·•centro E~tudantal do Esta- o Podc-r Púhlico ::iµe sempre cm 
Ficn.~1 .co.nv1dados todos os amado- do da .Paraíba'' com o "Santa Cruz", · 

rc!. ms~·ntos para um rtgoroso treln•J em disputa ao título de campeão eooper:i.ç:..lo co1n o po, o organ1-
Hmanha ás 6 12 horas, no campo do do primeiro turno z:ido no"- seus círculos e institu
.. 19 d! Março~. com O "Palmeiras E. , Nesta pelêja, saíu vitorioso,' mais tos profissil\nnis, dentro ele urn:1 
C'lube- • . uma vez, o "Centro Estudantal do Es- harmonia nhso lula, pois que tm1 

B:..ta pre-sidenc1a espera o compare- tado da Paraíba" pr-la contagem de 
ci11_1~nto ~e todos, fazendo lembrar O 2 x 1, confirmando assim os seus co- atún em ft1nção cio outro. 
pro;..1mo Jogo contra o "Botafôgo". nhectm"ehtos técnicos. O regime l· nulorilário 110 sen
Quem. nao poder compan:cêr queira 1 Genival, Eustaquio, Bafo, Petronio e tido rl:; ordcnt e da disciplinn. e 
comumcar. A todos os amadores esta Valter, constituiram a sólida e ine- rlemo<'r:1tiro 110 sentido 1:im·nl e 
~n.·s1denc1a faz. sentir a necessidade g-ualavcl guarda do "Centro Estudan
Qç:!óie tre1!)0, polS as d~as derrotas so- tal do Estado da Parafba" onde 

O 
cultura). 

tridas ultimamente .. !o1 em consequen- "_Santa Cruz" encontrou a' maior di- Dess:J íôrm:1, o inle~ralismo 
~.~~ e::~ª~~~ ~rm~e:~1.~·ti~~e~;~~t"e-. ~ii~dade para alcançar seus objeti- tornou-se inimigo ferrenho rlo 
, ias comp t d d Estado NoYo, a tal ponto que, 
~ •. •. julgare~1 o "bo~.!og;ão°r~~e?i:nf°~ Fraqu!ssimos estiveram os rubros ne- jogando f(Jrn todos os \CUS dis-
como consequencia prejudicam o clu- ~~~,d~~rq~a~!faifes~or~~~;:rt~~ua; farces e trnindo, de um:1 \'C'Z por 
bc. ~ta presidencia péde ainda aos maíor facilldade para o êxito de suas lorlns, o lema crisl:1o "Deus, Pn
~1.~~1 n;~nife~~~Íi~otrg1~::; ci,~if:;aº~: investi~as. Ederlindo, Eugenia e San· triu e Frimi l in" q u e lhe cseucb
cto-~e dêsde logo, "barrados'' I d~r:~niº~::C~r r:ru~~m:e~:~s en~º~,s~~ va as intcnc:ões si1~islr:11.;, yrorn~-

i.E.P ''. g JYeu en1 11 de maio uni 1gnon11-
Ccrlos Net;es da Franca, presidente. _ lnioso golpr ele força que-. afron-

CAMPEONATO JUVENIL DE Acaba de integrar o quadro do "~en- lou, anlcs de tudo, n inlegrida-
FUTEBOL tro Estud.antal do Estado da Paraiba" de moral e religiosa da r,uni lin 

~o~~~ec1do craque de voleibol Ma- ... hraç,ileir,1, ao ~ssaltnr lares, _Len-
"T1me Negro" versus "19 de Março·· E' portanto mais tuna vitória que O tar contra a vida de homens cio 

·centro Estudantal do Estado da Pa- maior l'<'Spcito púh li ro <" nS\as~i
raíba" obtém com o valioso concurso nar sentiné las da Pa tria. Domingo, pela manhã. teremos mals 

,~ma llôa pugna, em proscguimento do 
cnmpeonato juvenil de futebol, entre 
~~ <'~~!~~:,~ do "Time Negro" x "19 

DR, ALUISIO RAPôSO 
\yi,a aos seus dieule.s QU<' de 

voJla do Rio de Janeiro e Bue
nos Aires reassumirá o exerci
rio d:1 clinica no p1·o~lmo dia 
10 de junho. 

DESASTRE DE CA
MINHÃO EM TIB1Rí 

Ant<--01~têm. pelais 17 horRs. em Ti
hirí, mun1c1pio de Santa Rita, ocon·eu 
um lamen1avel desastre de caminhão, 
e~ coni.equ(>ncia do qual saíram fe
ridas várias pessôas 

Para ali dirigia-sr> conduzindo ci
mento o caminhão, placa. 69-P. B., de 
proprie~ade do sr. Gonçalo Galvão, 
c.:omercmnte em Mnmanguape, quando, 
f'm dado momento, ao chegar ãquela 
vUa operaria, sucedeu o mesmo \llrar 
devido u uma imprudencia do "chauf: 
!eur .. 

Fóra111 addentadas as seguintes pes
M>as. que viajavam no mesmo cami
nháo: Antonio Justlno, de 21 anos. 
emprPgudo do sr. Gonçalo Galvão -
fprimentos contusos na::. perna~ e nos 
bra<;o\; Maria Elequlcina, com 18 a 
no~. frn~ura exposta no braço direito; 
JotlO Miguel Bnrbo-,a. com 36 anos, 
vm.1,mte. fratura exposta na ttbia di
reita e escoriações genf'rallzada.s; João 
Se\:erino. chauffeur, Ct•m 25 anos. e!>co
riações no torax e ferimentos contu
. os no brn<'o esquerdo; Manoel Soa
res. com 50 anos. ferimentos nas per
nas r- escoriações generalizada.s; e Pos
i;içl:onio Be~'.erra, com 26 anos. escoria
('Ões generalizadas. 

A~ vitimas fôrnm soconidas pela 
\ssi!tencio Publica. telldo itdo depoi.s 
1 ransµor1adas para o Hospital Santa 
Is..,bel, onde- ficarão f'm hatamento 

l\.pf.it.: o ac1denu-, um cano pai·ticu
lar d1r1giu-!<ie para esta cidade, a fim 
de busrtu f.(X'Otro para os feridos. 

.,,, Em rerto trecho, sucedeu saltar wna 
meta trnze1ra c!o \•ekulo, que foi atin
t1r o tran: e11nt,_· .Joi,é CabrnL de 13 
uno~. frrindo~o no supcrcllio l:'squerdo 
,. produzmdo-lhe ercortações geri.pra
Jl:a1.<lui\ 

O refertdo mf'11or t::i.rnbl·m foi soeor
ridu pela Asslst•ncla Pllblk-a 

de Maromba, que é, sem dúvida, um 
dos melhores cortadores da. cidade. 

O "Centro Estudantal do Estado da 
Paraíba'' está colocado entre os me-
lhores times de voleibol do Norte, gra
ças ao seu quadro que está assim cons~ 
Utuido: Genival, Eustaquio. Marom
ba, Pelronio, Baia, Valter e José de 
Holanda. 

O DECRETO-LEI SOBRE OS 

i\fa,, o nrasi l reagi u rom lo
das as suns forças Yiv:1s contra 
os seus inimigos e a jusliçn <lo 
Estado ~º'"º está. nêsle momen-
1 o. se <'ncarrrgando de ..,egrrgar 
do ronvivio social o, r lernt•nlo'
quc se tornaram a llamcn tr no
rivos ao\ in teresses el a ncp1'1-
hl ica. 

IMPOSTOS INTERESTA· TEATRO 
DUAIS DE EXPORTAÇÃO 
to~err:it~s d::n;:\~:t:~er~~ti~~~t O ESPETA 'CULO AMANHÃ, DA 
de exportação, recebemos do sr. Va- "UNIAO TEATRAL P ESSOENSE" 

~6J~ko Bo~:a~~~r~~~rl~ irn~i~s:l~~ Mais um at~·aênte espetáculo _reali-
Mlnistério da Fazenda. a seguinte ro- zarão .. amanha, n? Teatro Alia:ça, 
muni.cação: , i\ avenida Benjamm Constant. n. 

"Rio de Janeiro 7 de maio de 1938 117, os amadores da "Urú:io Tentral 
Prezado sr. · · Pess~~se'', sendo _levadn á cén.n a 
Temos a satisfação de trnnsmitlr-lhe comedia em dois ~~s. sob o titulo 

o texto do decreto-lei n.0 379. assinn.do ! "Trapalhadas de P irnto·· _ 
pelo sr. Presidente da República em _ A referida peça foi, há .aigum. tempo 
18 de abril proximo findo, redigido nos Já representada no R~d10 Te:1tro da 
H>guintes termos: P. R. 1 ._ - 4, tendo obtido sucesso. 

1 
Tomarao parte em "Trapalhada de 

''O P residente ela República, Pirrito" os segUintes ama.êores, Ci
usando ela faculdade que lhe ! lato Ribeiro, Lourdes Marques, Ma
c·onfére o artigo 180 da Consti- rina Silva, F rancisco Rlbelro. George 
tuição Federal. decreta: de Ol!veira, Tones FHho, Céfas Nacre 

Art, l.º - Os impostos inter- e Lul1.a Marques. 
estaduais de exportação. extln- Findará a representação um. inte· 
guir·se-ão gradattvnmentf', man- ressante áto varia.do. 
tida no exercido corrente a n•-
duç\lo inicial dt" 20c;. nos termo~ 
do decreto- lei n.0 142, de 2í} de 
dezembro cte 1937. procedendo
se â diminuic5.o cumulatiYa. ele 
HV~ na elaboração dos orçamen
tos dos Estado~ nos ;:1nos de 
1939 a 1942 e á sul-\ total elinti-
11::1.ção no orçamento a vigorar 
em 1943 

Art. 2.º - Revog..-.m-se as dls
poslçôes em contrnrio .. 

Bste decreto-lei ê resultante da Con
f('rencla dos secrc,tários da Fazenda, 
rf'ccntemente realiza.da nesta capital 
i,ob a presidencia do sr. Ministro Ar 
tur de Souin Costa. e de cujos traba
lho.s jà u,·emos ocasi:iv de lhe dar 
conhecimento 

Df'se iümos. nesta oportunidade, co
municnr-lhr que uma. outra resolução 
da Conferencia serà. posta em pratica 
aincht éste mês. - t1 instalação de 
Consélhos Técnicos de Economia e 
Finani;as em cada Estado. os quais te 
rão remo principa is finalidades o se
guinU'. 1 ° - economia e finanço.s; 2.0 

- divida 1•xternn, inU!rna con.c.;olídada 
e flutuantR.. 3.0 - produção e trans
portr; 4.0 - servk-os administrativos 

Inicialmente o prhnetro encnrgo dos 

Consêlhos Técnicos será a ren Hzr.çfto 
de um largo inquerito sobJ'e as condi 
ções economicas de cada Estado, pro
movendo um verdadeiro bo.la.nço de 
suas poss1\Jllidades e das suas necessi 
dades, a fim de que. em curto prazo. 
valendo-nos do trabalho que !-e fará. 
.10 mesmo trmpo em todo o p.Jís. pos
samos fornPcer ao Govêrno Federal os 
elemen tos indlspensaveis ao estudo de 
um plano de fomento da produção em 
todos seus ramos. 

Tais estudos devem estar concluidos 
a. te-mpo dn Confc:rencia do:s srs. I n
terventores, anunciada pelo sr. Presi
dente da. República em .!-Ua ultimn en
trevistn á imprensa, em São Lounm
ço, a 22 de abril 

O Con~êlho disse Estado deverá 
mere<>er o apolo dP todos os elementos 
L:apnze.s e esclarecidos em tais assun
tos. Sus colaboração ha de lhe sn 
proveitosissima e para exito cto grande 
tra.balho de conjun to, que r;e real1znrá 
.sempre em articulação com t!ste Con
selho. contamos com a sua cooperação, 
a n tecipando agradecimentos 

Saudações atenciOSAs. ·- Valentim 
Bouica!I, secntárto do Consélho T~cnJ 
co de Economln e Finanças cio Minis
tério da Fnzcnda." 

A"i festa."i do dia i4 em Guarabira. 
- P:ira1.fa militar. - A9osição do re
trato do PnsidPnte \'arg-:is. - Tarde 
fSpor tfra. - Baile. -- Nota$: - De
corre!':'111 rom intcn:-o brilhantL-,mo ns 
festas clvicas com que Guarab!u ho
mena~rou o Presidente Getulio Var
gas, pela :-.ufo<'ação do levante inte
gra lista da noite do dia 11 

A 's 6 hora., .. o "Tiro de Guerra 32 ·• 
da cidade de Bananeiras, d~sembar
cava na estacflo da Great \Vestern. 
tecebicfo pelo "Tiro de Guerra 41 ". de 

Dia a dia cresce o brilhantismo dos 
Pxércicios marianos na Igreja de N. 
S. Mãe dos Homens 

Amanhã, ás 7 horas. hR verá mlssa 
cantada, solene. sendo oficianO:J o pn.
dre Hilton Bandeira. 

A parte coral, sob a regencia do 
sr. Carlos Neves da Franca. cont1-
núa merecendo atenção dos que téin 
ido áquéle templo 

A parte musical estã. c>ntre~m· ao 
musicista sr_ Julio Cantalice 

Guarabira e a banda de musica local BIBLIOGRAFIA A 's 8 horas, hasteou -se a bandeira 
nacional na sé<le do "T. G. 41 ", pres-
tando as continencias do estilo os ti
ros de guerra '"32" e ··41 ·· e o desta
camento da Forca Publica 

Ne.c;sa ocasião o dr. Miranda Azevé
do. promotor púhhco da comarca. fa
lou em sugestivo improviso. 

A seguir, as forças armadas desfila
ram pelas principais ruas da cidade. 

A's 10 horas. reuniram-se na Pre
feitura os srs. prefeitos de Areia, Ser
raria. Bananeiras. Mn.mangunpe e 
Sapé. que assinaram os acôrdos de li
mites de scns municipios com o de 
Guarabira 

A 's 11 horas. o dr. Sabinla.no M:iia 
ofereceu lauto almoce e.os prefeitos 
visitantes. qne fôram saudados pelo 

'' Cadastro Comercial Tndúsh'ial tia 
Paraíba do 1':orte": - Editado pelo 
sr. Adauto Barbalho. agente dn Cia 
de Seguros Sul America, acaba de 
sur~ir o "Cadastro Comercial Indus
trial da Paraíba do Norte" 

A referida publicacão insére wn in
teressante esboço sôbre a atualidad(' 
econômico-administrativo do nosso 
Estado. além de outras informacóe5 dt 
aspecto comércial e .industrial 

Oferecido pelo seu autor, recebemos 
um exemplar daquela plaquetc . 

dr. Jonas Leite. f!gra:iecendo em nome ''\'oz Aca.clemira": - Ac:1.bn. ele 

~~~é:u~;~~!ve~inJ'
1
~~~;~êltterino .de 1 ~.if~~la~c~dc~;ic;· ... ªnir~

1
~ d~o {5~~~~~ 

Levantou o brinde de honra ao m- Academlco "João da Mata", anéxo :'t. 
terven_tor Argemiro de Figueirêdo. o Academia de Comerdo ·•EpitaC'io Pe~-
dr. Chmaco Xavier da Cunhn. sôa ·· 

A's 13 .hor.\S. pernn_te uma. gran~le o numero em a.preço trnz varia.da 
ass1stenc1n, qu~ enchia t(;'clO o salao matéria, constante de col::.boraçõe., 

~~b.:;2c!:1 :~~Jf!~.ur~, º~J~~~ ~- i~,e~~ ~!~~ct0asest~~~~~ci%~~~~. daquéle co-
Lu:t e .. o Grupo Escolar "Antenor Na- Enviado pela sua direção. receb('mO.'> 
varro .. falou. inaugu_ra~do o retr~to um exemplar do referido órgão c~tu
do ~residente da Republica. o prefeito dantino 
Sabmhmo Maia. 

Ao tC'rminar o seu discurso e descer-
rar a bandeira nacional que cobn:1 o IS PESSOAS QUi TOSSEM 
retrato do Presidente Getúlio Varga:;, 
os alunos das escolas. acompanhados 
pela banda de musica local. entoaram 
o hino nacional 

A ·s 15 horas, a avenida Pedro II se 
encheu de grande massa de põvo. que 
assistiu umn bem organizada compe
tiçÃ.o esportiva. entre os atiradores elos 
tiros de guena "32" e •·41 ·•. e ele
mentos d::i Força Pública. 

Apó!- o ulllmo numero. o dr. Sobi
niano Maia que se acI1ava acomp&
nhndo dos demais colegas dos muni
cipios \'izlnho.c;, entregou pn~mios ao,; 
vencedores, sendo os atletas saudado~ 
~~te momento. pelo dr. o~mar Aqui-

Enc('rra!ldo o programa em home
nagem so Presidente Vargas, renli:t.ou
se 6.s 20 horas uin animado baile na 
séde da As~ociaç:1o dos Empregados 

not g~~~~!~Pondente, 

PILAR 

FC'stirn. l de ar tE": - Teve lui;.i r no 
dominc::o, 22 do conente, um espt'ta
culo drnmntk'> ~m b~neficio da ma-

As pes.qOae qne se resfrlAm e H 
constipam facllmente; as que aenteru 
o frio e a humidade; as que por uma 
ligeira mudança de tempo ficam logo 
:.-om a voz rouca e a gargauta tn. 
flammada; as que tioftrem de uma 
velha, bronchlte; o~ asmathticoa, e 
nnalmente as crianças que são ac
commettldas de coqueluche, poder1o 
ter a certeza de que o seu rt:m~dto ~ 
o Xarope São Jolw>, E' wn producto 
sclentlfico apresentado sobre a tór _ 
ma de um saboroso xarope. E ' o wit
co que não ataca o estomago nem o! 
rins. Age como tonloo calrnante ,. ta.1 
expectora.r sem tossir. Evita as a.!tec
ções do peito e da. gargar.ta. Faclll
ta a respiração, tornando-a mais ·,m
ola: Hmpa e !ortalece os bronchJ.os, 
,vlt~ndo as Inflam.mações e inlJ)Nlin. 
•lo aos pulmões a invasão de perigo_ 
;os microbios. 

Ao publico recommendatnc;a o Xa.. 
rope São João para curar tosse:1, 
bronchit.es a.sthm1', grlppe. coquehJ
.::he. clltarrhos. defluxo.a , con.stlnacõf"a 

triz cln cidnde ele Pilar Gerusa Fon.-.éca. Maria Celeste Cavnl-
E:dbiu-se no palco escoll1ldo elM1co <' 1 nli_ Maria Dnrci e Maria Dalva: 21, 

da socied,1de local. t<:ndo !iido • 11re- ··o Gatinho·• ícanto1, Elza Mo<'iC'l. 
nadas a pecn sncra em 3 quadros "A 31 .. O Soldado" 1canto), Maria Emi
adorac3.o do~~ pa.stoie:;'· e a jocosa fnr- lia e Mnria Palmira; 41 "O Ca1xe1rl
sa "Chico c> Maruca". que recrbernm nho'' tcanto1, Vanda Mouzinho c:o 

da nllmC'rOsa a.ssbtencia prolo!1i::ados Gení Falcào; 51 "O beijo" 1declam:1-
aplau.sos çãol Maria Dnrci Paiva; 61 Na C:,-

Tomarnrn parte no drama as senho- rola··, duêto comico 1canto,, Silvü\ 
ritas Maria Emllia Silva. Carminha Medeiros e Est:Rlita Miranda; 7 i .. O 
Pai\"n, Sihia Medeiros. MRrü\ Palmira conquistador" 1ranto1. Maria Palmi
Borha. Vancla. Mtuzinho, Genf Falcüo. ra; 81 .. O conde e a donzela". 1c:m
E1isabete Monteiro. Marina Miranda. tn1 Carminlw P,dva e Maria Emtlln.; 
Za.íra Pereira, Mnril:. cta Gloria Miran- n, •· A vergonho.sn ". fdeclamaçf101, 
da. Severina Ponteirn. Maria do Mon~ Maria Dalva: 10) "Eu quero ca.<rnr 
te. Salabe1·ga Pereira e DukC' Mnrl- rnm vO<:'e". itanto). Martn. Dnrd ft 

nho. all'111 d::is peti.?.as Maria Dalva Mo.ria Celeste; 111. "Chico e Mnrucn ", 
Paiva. Mrirta Dn.rci Paiva, CleonlcC' 1comellia; 12, "Seu Joaquim 1canto1 
Marinho, Olll,a Castro. Alcira e Lin- Mari::t <lo Monte e Mar1a José Nen, 
claura Mélo Figuraram como per~o- 131 "O ébrio". ccanto1. Tereza Dn
nag".:'ns na comedia as senhorit1.s 811- mingues: 141. ··Eu dei". 1canto1. Ma
via Medeiros, Carminha Paiva, Maria ria Pallflira e Vanda Mouzillho; 15l 
: ~m~\;t~~l~llta Miranda e Maria "1,0~d~~~;;e~n~?i~ ~~~to;1~~~~io!·~~~t~:.~ 

DAmos, rm seguida. o r.rogrnma exc- encenado em rl·pri~t. o esnrtaculo, 110 

~~!~11~:. ~itvi~~~:~~ir!~~E.'ip~~~le~~ 1 g;\,!9 
l~oi~~r:.1;;0rr~:r g~~~~{~.\~ ~l~ 

randa, Carmtnha P.1iva.. Haria Pnl- . To1t!do" 
mira, Mnrta Quirino, Maria Mtrand:.1, Em 2-l - 5 - 936 
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NAO CONSENTIREMOS ... 
A atitude serena do Govêrno do 

Brasil tem dado. a alguns extrrmistns. 
a falsa impressão de que falta ás au
t0ridades brasileiras disposição de a
nimo b2.stanle pnrn empregar a ener
gio necess.."tri:i aos momentos criticas. 

No regime de liberdade vigente no 
País, o Pr~sictent.e Ge,tulio Vargas tem 
muntido o prestigio ele sua autoridade 
com a branda fôrça moral do patrio
tismo com que vem dirigindo os ctes
linos de Pntrin. MediC'las violentas tém 
sido evitadas sempre que é JJO'>sivel. 
procurando as autoridades constituidas 
dominar de um modo ~eral, pela con
v1cc;ão 

A contusão gerada entre toleranch1 
e frnqueza, por es:i-cs espíritos desavi
sados, concorreu para o derrame d"e 
sangue brasileiro numa inglória inves
tida para o acesso ao Poder 

O Govérno Pstl'i fórte. Fortalece-o o 
i-eu complexo aparelhamento Forta
lece-o, sobrrtucto, a solidaried::tcte es
pontanea que brota do coração e da 
concit!ncia do põ·:o. 

As investidas de desespêro levadas a 
efei to pelos agentes Cio extrenU~mo não 
obtém o concurso que sería nccessa
rio. das mass,as dos governados. A ra-

7,;i.O d(·~se fracasso reside no seguintt 
ff\.to: l'nqunnto o~ cubiçosos do Pode r 
cicsfro. loam a bandeiro de uma tcteolo
'jrn tomacl.a por emprestimo a paises 
estrangeires. empregando proct"ssos 
tnm bém e:-trangeiros, de exterminio e 
lllOrte, os bons brnsileiros, que consti
tuPm a grande maior ia de nossa na
cionrdidade, contemplam as grandes 
realb:acões do rf'gimen consolidado n 
10 de novembro de 1937, e reconhecem 
a autoridade do Presidente Getúlio 

1 Vargas 
O Cnefe do Govêrno, na reação pes

soal que ofereceu ri.o &olpe malogrado 
dn madrugada ele 11 de maio, defen
dendo, com armas na mão, não :-iÓ n 
proprin vida e a dos seus, mas princi• 
paimente a tranquilidade do Brasil, 
confirmou a sua afirmativa pro!rrída 
em discun,o á Nação 

" Não consentiremos que o esM:C'o 
2 a dedicação patrioticn rtos bons bra
sileiros venham a sofrêr inquietações e 
sobre::;alc.os originais pelas ambições 
personalistas ou ctes\'aires ideologiros 
de falso~ profétas d demogõi;os vulga
r-=s". 

iSeni('o de Divulgação da Policia. 
do Rio). 

LEGISLAÇÃO E JUSª 
TICA DO TRABALHO 

..; 

Será aposto, hoje, no "Sindicato dos Comerc;ários", o 
retrato do Presidente Getúlio Vargas 

--------------------A FRANÇA REFORÇA AS GUARNIÇõES MI. 
LITARES NA FRONTEIRA EXTREMO -ORI

LONDRES, 27 <A UN! AO> - NoU
cias governamentais procedentes da 
Espanha. informam que con tinúa a 
ofensiva. no setor nor te de Aragão, vi-
~:ng~ T~·e~~~nquista da uZ-fna elétrt -

Informa~ões insurrét as desmentem 
essas noticias, afJrmando que o pro
gresso inimigo é lnsignificanle e não 
compensa as grandes perdas dos a
gressores 

A FRANCA VA I REFORCAR A SUA 
l' ltO:-'TEIRA EXTREMO-ORIEN 
T AL CO"\l A ESPANHA 

PARIS, 27 1A UNIAOl - E m con 
sequencia do bom bardeio por aviões 

15, ' CIRCUNSCRIÇÃO 
RECRUTAMENTO 

DE 

ENTAL COM A ESPANHA 
Contraditórias as noticias procedentes d.t região arago
nêsa onde os republicanos visam a recaptura de Tremp 
insurretos contra Port Bou. tendo al- réto:-.. q_ue d~spejaram m1lh:1.re~ dP 
gumas bombas attnsicto a povoação 1oneladas de explosivos sõbre a linha 
francesa de Cerbere. flcando feridas \inimiga 
duas pessôas, o govêrno determinou 
que fôsse reforçada a guantição da ('01\'TJNúA A OFEXsn ·A ltEPVBLl -
fronteira extrêmo-orlental com a Es- CANA 
pansa. como também exercida sevé
ra vigilancia no litoral ate Port Bou 

Sabe-se que o govérno enviará um 
enérgico protesto ás ,-1.ut.oridadPS na
cionalistas 

()!VULG AOA NOVA LI STA D E BAI
XAS OE \"OLUNTA RIOS ITALIA 
NOS 

PERPH"}NAM. 27 iA UNIAO, -
Está prosseguindo. com êxito, a ofen
siva governamental contra Tremp. Dort 
e Balaguer. 

Recebemos de 15 ... Circunscricão de LONDRES. 27 1 A UNIÃO! - Di-
Recrutam<'nto o seguinte com pedido vulga-se nova lista de baixas entre 
de publiração: os voluntarias italianos a serviço do 

A maior pressão dos rtpublicanos 
está. sendo exercida contra Tremo, 
onde estão situa.das as importante.'; 
111.lnas hidro-elétricn.s que abastecem 
mais de 50'. de toda a Calalunha, i.."l~ 
clusive Barcelona 

"15.ª Circuusc rição de Recrutamen- generalissimo Franco 

Noticia.se que dêsde o i11icio dessa 
ofi>nsül, os governistas já perderam 
mais ele 10 000 homeru; 

t-o. - São convidados a comparecer a o número de mortos eleva-se a 700. 
esta repartição. a fim de receberem compreendendo oficiais e soldados. e JtEC'HASSADOS OS ATAQUES VER-
os respectivos certificados de. re~r- o de ferldo!s. estraviados f' prisionei- MELROS CONTRA TRE:\'l"P 
vistas de 2-•. categona, os cidadaos ros. atinge a 2 500. 
abaixo, 1·eservistas pelo Tiro de Guer- SALAMANCA, 2'7 (A UNIAOi _ 
ra n.c 270, da cidade de Santa Rita, TERRJ VEL CARl':JF ICINA EM ALI- um cemunicado do Q. G informa 
nêste Estado; - Antonio Tristão de CANTE que os republicanos diminuiram a in-
Mélo. Ascendino Gomes de Oliveira, tensidade do ataque contra Tremp. ent 
Alvaro Castelo Branco da Silva, Clo- MADRID. 27 ( A UNIAO 1 - O bom- consequencia das pesadas perdas que 
domir Alcoforado Leite. Eliseu Ser~ bardeio de ontem, pelo:s aviões rebel- veem sofrendo, as quais :.t! elevam a 
rãa de Oliveira, Evilasio Serrão de O- des contra Alicante, constitUiu uma mais de 10. ooo homens 
Jh,eira. Francisco Martins rle Sá.les. Gui- verdadeira carnificina, devido a vio- Uin exército de 40 .000 homens mar-

O Sindicato dos Auxiliares do Co- ·• Sindicato dos Operários na Indústria lherme Barbosa Maciel. Hwnberto Al- lenda com que foi realizado cha contra vila Franca dei Cid que 
mércio de João Pessõa completa hoje o de Sabão e Oleo de João Pessôn" ves Meirele1;,. Humberto da Costa Ga - O número de mortos eleva-se a mais f'stá fortemente defendida pelos tn-
sexto aniverserio de sua 1nstalação. Da- Nova organização classista, desen~ delha, Joiío Domingos ela Silva. À José de 500. calculando-se o de teridos em surrétos 
ta festiva para os comerciários. êste a- volverá entre os profissionais do ra- Bandeira da Silva, Lourival Pes~oa da cerca de 1. 000. tendo sido arrazado.s ---~---- __ _ 
contecimento como nos anos anteriores mo grar,de campanha de sindicallza Silva. Paulo Moacir Feijó da Silveira, 50 edifícios e. destruidos parcialmente IV I D A 
será comemorado festivamente pela ção.' a fi~1 de que Lodos tetiliam devi = Reinaldo de Mélo Celani, Romero Fer- cerca de 100 
rlasse que. também, exprimirá sua damente assegurados os direitos dados reira de Arau'jo. Severino Viana Cor- Õ 
gratidão ao Presidente Getúlio Var- aos trabalhadores pela Legislação So- reia, Seve,·ino Evangelista do ]!;gito. RO~IPIDA A U NHA NACIONAL!S-1 R A D I o F N I e A 
gas, fazendo aposição do seu retrato cial. Severino Peixôto de Vasconcelos e TA NA FRENTE OE AUAGAO P. R . 1- fc RADIO TABAJAK..\ DA 
na séde com a presença de todas as A comíssõ.o organizadora, por nossu Wilson Martins de Sá.lcs". PARA1BA 
autoridades, representantes da impren- intermectio. reitera o convite para o "Ch amada - Estão sendo chama- FRONTEIRA FRANCO-ESPANHO-
sa e das classes trabalhistas paraiba- comparecimento de todos os profissio. dos pela chefia da 15.ª C ~. para. den- LA, 27 1 A UNIAO> _ A linha nacio-

1 P ro r rama para boje: 
nas nais. os quais deverã0 também. incor- tro do prazo de 8 dias, Vlr busar suas nalista 113 frente de Aragão foi romp1-

Instituição profissioITal reconhecida parados. assistir á aposição do retrato certidões de desobrigação do serviço da pelos governamentais, tendo sido 11.00 - Programa do Almô<'o 
pelo Ministério do Trabalho, o Sindi- do presidente Getulio Vargas, na séde militar, os seguintes cidadãos: capturadas as cidades de Sanroma e Musicas Populares - GravaçC>E's ofe-
cato dos Comerciários fundado em do "Sindicato dos Comerciarias.,. José Frutuoso. Padre José Tiburcio Bastus, .marchando os atacantes em recidas pelo Cine Felípéia 
1932, como órgão classista, em pouco de Miranda,. João Lopes Meudon~a. direção a Figurola. 12,00 - Jornal Matutino - Noti-
tempo se tornou um dos maiores cen- COMJSSOES DE SALARIO )UNI MO Arlindo das Chagas Ribeiro, João Os franquistas sofreram grandes eia.rio e informações do Pais e do E~-
tros sindicais do Estado, com um qua- Martins de Lima, João da Costa Fra- baixas perdendo 700 homens. que cal- tran.geiro 
dro associativo de 1.200 filiados e Esta semana terão lugar as assem- zão Antonio dos Reis, Francisco Luiz ram prisioneiros inclusive 4.00 mouros. 12,15 - Continucão <lo programa 
sempre tem se desenvolvido numa ação bléia.s gerais dos sindicatos regular- da 

0

Silva, Francisco de P aula Perigri- do Almôço - Gra,•ações Poputare~ 
benefica â classe dos empregados cri- mente reconhecidos pelo Ministério do no de Araújo, Antonio Barba!ho ~a O COMITÉ DE NAO-INTERVENÇAO l)ferecidas pelo Cine FeHpéia. 
n.ndo departamentos de assistencía e Trabalho, par eleger os delegados das Silva. João Venancio Damasceno, Jo~o CH EGOU A UM ACORDO lLocutor Kenard Galvãoi 
amparo. inclusive um A5nbulatorio associaçé>es profissionais para as co- Gaudencio de Queiroz, Douck.s. de Oh- 18,00 _ Programa do Jantar _ Gra-
Médíco e a Escola 1:-'ivre de Comércio missões do salario minimo, regulado veira Sáles. Luiz Arna~~ Forf"!liga, Sa - LONDRES 27 (A UNIAO) - O vaçõe:s selecion_adsa. 
·· Argemiro de Figue1rêdo", que come- pelo decréto n.0 399. de 30 de a~ril de lomáo Garcia de A!auJ?, Joao _ Felts- Comité de 'Nã4-Ingerencia reuniu 19,00 - Mus1.ca Variada - E.sme
ca_rá a funcionar na próxima terça- 19.·38. Reumr-.se-ão em assembléias os mino da Costa. Jose P a1va Irmao, 0- ontem sob a presidencia de Lord Pl:r-. \ raida. Silva e Pianista José Pimentel. 
feira. segumtes sindicatos: Empregadores - lavo de Almeida Albuquerque, Ben~- mooth'. 19 30 - Musicas Orfeónicas - Or-

Após a aposição do retrato elo pre-

1 

Smdlcato Umão dos Retalhistas, Sin-, dito Nogueira da Silva, Pedro Correia 1 __ f . d b tido leão 22.º B. C. sob a regencia do Tte. 
sidente Getúllo Vargas. o Sindicato d1cato dos Agentes das Companhia~ de Araújo, Manuel P aulo de Araújo, Durante essa, reumao 01 e t ª . severino Gomes Pereira 
homenageará os delegados dos Ins- de Vapores de João Pessõa e Sindica- Epitacio Bri~o. Francisco Toscano de o caso .da retirada dos volun anos. 20.00 _ Retransmissão da Hora do 
titutos e Caixas de Pensões dêste Es- l to Agro-Pecuario de Alagôa Grande. Brito. Francisco das Chagas de Albu- estrangeiros tendo se chegado a um Brasil 
lado e os funcionários do Minitério j Em1>r"gados e Operários - Sindicato I querque Montenegro, João Cesar de acôrdo ~a base de 10 · OOO. para ª p;tr- 1 Locutor Alir_io Silva 1 

do Trabaho, em João Pessõa Tam- dos Bancarias de João Pessõa, ~ind1- , Oliveira, Lucio da Silva Sobral. Ma- te que tivesse me!los volw1tarios e f11 21,00 _ Musicas Argentinas 
bém a classe !ará uma manifestação cato dos Auxiliares do Comércio de nuel de Siqueira Barbosa Arcoverde. nllmero prol?orcwnalmente supei or 21,15 _ Jornal Oficial 
ao seu presidente. sr. Pedro Paulo de João Pessôa, Sindicato dos Operários Manuel Luiz de Franç.a., J osé Pedro de para... a que tivesse mais 21.20 - O seu programa dansante 
Almeida, pela maneira com que tem se Estivadores de Cabedêlo e Sindicato 1 Figueirêdo Braga. José da Silveira. T a- Sómente a Russia votou contra. . - Gravações populares oferecidas pela 
conduzido ã. frente dos destinos da dos Operârios em Construção Civil de vora. Silvino Luiz de Freitas. Salus- Ficou decidido, também, que sena casa Odeon 
in~tituição. falando em nome dos ma- João Pessôa. tino Rufo Vinagre, Severino P achêco realizada uma fiscalização na fronteia- 22,00 - Jornal Falado da P R I -4. 
nifestantes o sr Apolonio de Brito Todas as eleições deverão ser efetu- de Aragão, Samuel Souto Maior, Raul ra {.rl,;,.nco-espanhola e reiniciado o 22,10 - Continua .. O seu programa 

se~~o au!~~ig:g:.; ~e~~ass~~e~fd~~~~ad~~ adas até 10 de Junho próximo. ~~~;~ir~a~f :era;i~a R~~:v~lto~c;;~ bloqueio nas costas da Espanha ire~~~t=-~· p~a g;::ªó~e:on pdpulare:; 
Sindicato FIQUE RICO ! a LOTERIA F EDE- dro de Alcantara Cruz, Pedro Ivo da A R EVOLTA D E P Ai\1PLONA 22,25 - últimas noticias - P R I-4. 

osº~!!:Jo!,ec~~.~.:_~so u~~l~on~~~n:I~ RAL oferece opoi·t.uuidade em 22 de ~~~~~i'Pc~~âid~.rai:i:~~o BLo~~ra~~ MADRID. 27 rA UNIAOJ - Noti- InJ~.~';;1~-Bóa noite - 'Locutor J. Ac1-
Executiva do Sindicato dos Comerciá- ju nho. com a extração de São J oão A1 buquer<1ue, Lourlval de Sousa car- cin-se que teve grandes proporções a linol . 

1~s·,At~~raas.ta ~~! ~=~•afc:~~·~- PJ~~1º 2·9ºº :OOO$OOO ~!~lf' ~=o~~s!~~:;li~;,L~~~~
nd

~~n~r;~ ~~~º!~~a\11~~~~ ~1~ ~:re d~~ l;:cir:i;~= S-"A_O_J_O_A_O ____ -G_ra_n_d_e_es_t_ra-ç-.io-,-la 
Ramalho. Arnobio Viana. Manuel e mais 4 º27 premios menores da Silva. José F elinto Da.vi, J oão de listas. L OTERIA FEDE RAL 
Laureano. Manuel Alves, Vicente Fer- Barros Cavalcanti, José F erreira de Sabe-se q ue o motivo. foi planejado OO"OO 
nandes, Pergentmo Con·eio.. Adauto NECROLOGIA Almeida, João G onçalves, J osé Batis- por alguns elementos falangistas que 2.000 :O •? O 
Rodrig·ues e Ja"como Lombardi. _ ta do Nascimento, J osé Francisco dos consegutram liber tar milhares de .re- 350SOOO O b ilhet.e _ 4 . P'".!8 premio"! 

Santos, J oão F igueirêdo de Lima. Ju- publicanos-catalães e bascos 
SERA' I ST.-1.LADO HOJ E, O "Sl l\
DICATO DOS OPER A.RIO>' NA 1N
U(•STRIA DE SABÃO E OLEO DE 

Senhorita María do Carmo Pais . - lia Eusebio de sousa, Jo~é Estefanio NOTAS POLIQAJS 
Vítima de um colápso card1aco, fa l P. - ga, Francisco J orge Martins Botêlho RIDOS CHEGAI\l A NAPOLES 

. 1 de Carvalro, J osé P ergentino Madru- 600 J.,EG IOSARIOS ITALIANO S FE-

JOAO PESSOA" ~:t aº~~-~;~ri~: ~a~~r: ;::::o C:~ts-. ~~~~~:: ~~aé~~~~c;e~~mr~ :rvaLi::~ NAPOLES, 27 rA UNIAO) - A bor- ISS'l'ITUT O DE I0ESTIF1CAÇÃ0 E 
Com a presença de Ym representan

te elo ·Ministério do Trabalho. será ms
talado hoje, ás 21 horas. na séde do 
"Sindicato dos Comerciários". sito a 
rua Duque de Caxias. 511 1.º and. o 

Extensivo aos empregados 
de escritórios o hor2rio do 

trabalho 
RIO. 27 - ( A N l - O presidente 

Getúlio Vargas ;;,..s,...:;inou, hoJe, um 
decreto- lei, estenc!enrto aos emprega
dos de escritórios de qualquer no.tu
reza as disposiçóes dos de(l'etos qH·"~ 

aluna do Colégio de N. S. das Ne- ~~1~ºJo~n~O:l~ri~~t~fi~ioG; :;r~íoA~~ 1~m ~ e~:av~id~~~~~~~aAJ ;"~t;·le~7i~:= 
ve:s. Silva. rios italianos. feridos na...lutn espanho-

A extinta, que contava 21 anos de Not a. : - Si dentro do prazo de 8 la ao lado do generalíssimo Franco, 
idade, era filha do dr Osório Pais, dias os interessados não comparece- na ofensiva contra Tortosa. 
cirurgião dentista, aqui residente rcm á esta repartição a fim de vir 

hu.scar os seus requerimentos, êstes 
O enterramento verificar-se-á, hoje, serão enviados á Delegacia F iscal para 

7 .000 MORTOS EM TERUEL 

ás 9 horas. no cemitério do Senhor da serem cobrados com multa os re.spec- TERUEL. 27 (A UNI A.O) - Cal
Boa Sentênça, saindo O feretro da I tivas_ emolumentos. . 

1 

cuia -se que ce. rca de 7 .000 republicanos 

residencia de sua familia, a ~venida ~~~.r0 tt8tst ~ª 
2
: e d~ª~~ª~~ºcte_

19i~P. fre;~t:r~; ;:,ue~º~e~~: 0~msuc~~~f,.. 0~ 
'Jeneral Osório. chefe da. 2.• Secção " e violentos "ratds" dos aviões insur-

OS CHINESES ANUNCIAM A RECAPTURA DE NAN-FENG 
regulam o horario de trabalho. LONDRES, 27 tA UNIAOI _ No-

1 

t!cias de Han -Kow informam que o 
FIQUF. RICO ! 350SOOO h abilitam V. dia ele hoje foi favoravcl ás t ropas Em Toqllio foi reorganizado o gabinête governamental, 

ficando constituída a maioria por elementos militares 

O Instituto de Identifitação e Me
dico-Legal expediu, ontem, cartrira:s 
de identidade ãs seguintes pessóa:s: 

Dr. Salvtano Leite Rolim. Manuel 
Auc.msto Ferreira de Mélo. João S1-
quetrn Flo1'f'ntino, Maria Luiza da 
su, a, José Jorge de Oliveira, Jose 
Leopoldo de Olil'eira, Gentil F erreira 
de Sou1.a e Severino Bernardino da 
Silva. 

F OLHA CORRIDA 

F'oi concedida fólha corrida as pei>
sóas a baixo. 

Carlos 1''ernandes de Lima, Carmélo 
Rufo Filho. Joaqlún1 Caetano Alves. 
Paulo Laub e Isa.bel Laub 

C' ADERNt:TAS DE LIVRAMENTO 
(' ONDICIONAL S. ao grande premio de SAO JO A. O \1chinêsas. qu. e recaptu rar0:m a. cida.d.e 

2.000 :000$000 ~!st~adne-~~~~ho";. _240 qu1lometros a 

As autondades nipónicas desmen 
- ------ - Fõram pr('purEtdas cadernê-ta:s parn 

A ALEMANHA DEIXARA ' DE VEN- Dessa fórma, o gabinête ficará cons- livramento condicional dos presos 

VIDA MILITAR .~~';;é,.~i~:~~~~u: [t~:.~t,~~~et"ct~: t~: 
·' Ti,·? de_ Gu.erra 32" - Ri::cebemr<i. dos o~ contra-ataques chinêses n aque-

~~:u~~i:?!~u:ª-~n~~~~. e~nTf1::~i ~~~j1~= las imediações. 
ra 32.· com sêde na cidade dP. Ban~ - DECIDI DA A INVESTIDA NIPONI-
neh·as. elegeu a sua nova dlretori.i., CA CONT RA HAN-KOW 
que ficou assim constituída· 

CQns.êlho delibcrath·o - Frestdent~ 
honorario. Pedro Augusto de AlmPirla. 
prefeito de Bananein,s, presidente'. 
dr. Nelson Dantas Maciel i rreleit.01; 
\"ice-dito. Francisco Ram~lho da. 811 

TOQUTO. 27 <A UNIAO> - O go
vérno acaba de decidir o avanço con 
tra Han-Kow, a nova capital central 
da China Nacionalis1,a, 

,·a; secret.'l.rio. José Homéro cie 1\raú- OFENSI VA CHINE:SA A O~ST E DE 
Jo: tesoureiro. Aníbal Rocha: e ins- LAN-FENG 
trutor. J osé Cipriano de Medeiros 

C'omt<"'lho fiscal Euclides da Sll- HAN-KOW, 27 < A UNIA01 - As 
va JRrdim (ree!Pitoi, Pedro M~ia e , tropa.-s chinésa.s estão levando a. et eitn 
Antonio ~.oura Leite, ,·io!('ntos ataques a oéste de La n-

suplente,11 Genival Co~ta Jo<.;é ; F rng. após a ocupação da cidade de 
Nogueira Ca mpos e RoruilcJo da Sllv.., ! K ai -Feng feita no transcurso do dia 
Plnto . J de ontem, 

DER MUNIÇÃO AOS ClJTNESES tltu ido por 3 generais e 2 almirantes. José T omaz de Souza e Francisco Soa

TOQUIO, 27 <A UNIAO I - Noticia
se, com certo funda mento. que o go~ 
vêrno alemã o deixará de vtnder mu
nição ao marecha l Chiang-Ka i-Chek, 
após o regressç, da missão militar &Pr
mamca. 

SUBSTIT UIDO 
HIROT A 

o CHANCELIJ;R 

TOQU!O, 27 (A UNlAOl - Âcaba 
de ser rea lizada ligeira r rmodelacão no 
gabinête nipônico, sendo substl tmdo- o 
chancelér H lrota pelo general K assú· 
Chaig!ugaks 

Noticia•se. também, que serão subs 
ti t uídos os srs. Kaya e Yoshima, res
pectivamente ministros dos Fina nça~ 
e do Comércio , por elementos milita
res , 

sob a presidencla do prlncipe rte Ko- res da Silva. 
noye. 

SATISFEITO COM O RE ICH 

BERLIM, 27 íA UNIÃO) - F alan
do á imprensa, o genera l Otto. ernbni
xador nipônico a qul acreditado, de
clarou que o govêrno de T oquio está 
at isfeito com o Reich. 

O JAPAO TEM NOVO MINIST RO D A 
GUERRA 

TOQUIO, 27 (A UNIAOl - Aca
ba de ser nomeado para a pasta da 
Guerra o general Ugaki . 

Esta designação parece impor ta!' em 
uma dimlnu.ição da burocraciQ, 

lOENTIFIC.\DOS 

P rocedeu-se á. identiliraçào, no Rl'
gisto Geral, dos seguint.es indiViduo!:i; 
José Borges de Moura, Edgar Alvr.s da 
Costa, Antonio Ftdells dos Santo~. 
Jo:,ê Gonçalo da Costa, João Nobrega 
de Almeida, vu lgo " J oão Górclo" e 
J oão Libera.to Diniz. 

SUB\tETIOOS A EX.\ME e>lt:DICO 

F 5ra m submet idos a txames peri
d als, no Jns tltu to de Identificação e 
Medico Legal, as seguintes J)t'ssôa~; 

José Fra llC' llR'O Aran.ha . Luiz Cor
dei ro . Manuel Alves de v a~concelos. 
Antonla Al vlna de. Conc~ão e Marto. 
Madalena. 



-IF. A UNIAO - Sábado, 28 de maio de 1938 -------------------. 
R T E o F. 1 e 1 L 

lDMINISTRAÇIO DO EXMO , SR , DR, AR GEMIRO D E FI G U EI R E D O 
N º 11 985 Dt· Jo!-.e Luiz do Rego ciocumentos .. na (11~po1tanua lot-11 -::. e I TESOURO 

Luna J3 ·743~00. <'111 favor do pagador de'. -
N -> 15 i12 Do 1nesmo , ta 8enetaria 

lnterventoría Federal DO ESTADO DA PARAIBA 
EXPEDIENTE DO l!'/T:CRVENTOR 

DO DIA 25 . .'\O dirí"to1 do Tesouro Pettçóes O ·;,;P!;;~~ n º ~it\rr:?t~~';, ;,~,~~:~~~ Demonstração da receita e des1>êsa havidas na Tesou. 

1 Petiçõe:- N 9 546 Dr Dionísio e da e .. - ~~ .. ;~:1101 •
511

';;~
1
º 1 1toº~~~~·~eg;;~~. m:,,~~: raria Geral, no dia 27 de maio de 1938 

nha mento de umn t>ncera<leira. RECEITA 
De Marli G0m€:c.. Pt:reit1:1 profe!-,o 

1'B àe 1 .. t>ntr,rnc1a , com excrcicio em 
uma da~ <.·:J.dt"il'0 5 do Abri~o de Me ~ 
nore~ ··Jr ,u o; Nazaré " desta capital 
ROlicitando novt•nta 1()0 _1 dia~ de licen~ 
ça nO!o. termo.; ào art. 44 dA lei sob 
n. 127 de :w de dr?t·mbro dt: 1936 
- Como n•qw•1 

N ° q .119 - Dt· Odilon Mesquita :,,.i.º 1.-WI - Idem. idem. para prrs-
N ·> 9 519 De Alfredo \Vhntley tru:ão de contns, 38 documentos na 

D1ris unportanda total dt 42 :OOOSOOO. dP Saldo anterior 140 858WJO 
N ·) 9 5:rn Do mesmo contormidade com o empenho 170. da- Moaclr de Medelrm, Gomes ,o P 1 

ta.do de 1 de abril ultimo. da Direto- _ Re~ponsabilidade de Murllo Ve-N u 9 5'17 Do mesmo 
N ° 9 54:1 - Do mesmo 
N > 9 _ :;45 - 01• J Min,•rvino 

Cia 

ria de FomenLo da Produçito. em ta- Ióso Lopes - Capataz A Gran-
& \'Ór do pagador de~ta Secretaría de . . • . 3705400 

X.º 1.W'? - Ao .M diretor de Fo- Manuel Jo~quUn de Sousa Miranda 
30~000 De Elpirlia Murqucs ele Sou:-.a. pro

Jes~óra de l ' entranc:1a no G1upo Es
colar "Joaquim Tavora ·· de Antenor 
Na.varro. !'>Olkitando noventa 1 901 dias 
de licença dr 11córdo com o art . 156 
letra H, da Cunstituiçáo Frdern.l 

mento da Produ('áo. informando qur cauc;flo de luz , 
A Procuradoria da Fazenda - Pe- aquela Diretoria deve extrair os cm- Repartição de Aguas e Esgótos 

lJçõt .~ penhos em fa\lór do sr - Antonio Au- Henda do dia 25 . . . 

·"'· gu~to de Almeida. pagador desta Sr- RecPbPdoria de Renda.s da capital -
N Q K 484 - ::Jt· Severino Galdmo tretaria Arrecadação do dia 25 
N ° g 3!1 De José Fortuna ~-º 1.203 - Ao :-r Secretà11o da ln- Repartição dos Serviços Eletrico.s 

32 .300SOOO 

., 9.J92 - De Cunha Rego & Ir- terventoria db,te E~tado, peàindo pro- Saldo da renda do dia 25 3 884\200 

Secretada da Fazenda mtto~ , ldE"ncms Junto á f~brica de cimento Francisco Mendonça Caução de 
N ° 9 2i6 - De Clodoaldo Soare~ no sentido de faz:Pr entrega a esta Se- luz _ . . . 50\000 

~e 01lve1ra cretaria de uma perfllratriz pert.encen- Genuíno Albuquerque Bezerra 
EXPEDIENTE DO S:i'CRETARIO DO te à. Inspetoria de ·Obras Contra a!t I Adm Pórto de Cabrdélo1 , Ren-

DIA 25: N . 0 9 428 - Df:' P Cunha & Cia. seras da semanal 25-4 r"I 21-5 . . . 107 017 300 
Xº 1.20--t Ao Scrretário do Inte- Diversos funcionários - Desconto dn 

Ao Tribunal da Fazenda Pro- rior transmitindo uma in!ormação du nbollo 0 ., • • • • • 

r r .,,o;ado~ diretor de Fomento da Produc·fl.o ~ Antonio Augusto Almeida 
Petição . 21 600 

Saldo 
N ° 1 974 - D~ s Patl k:10 & 11- 1 re~peito do dec n . 39 , da Prefeitura de adiantamento 

ruão - Pt>lo que mf01m.\ a E F1s-1 N (l 9 lH - DE' F Mendonça & de Piancó Antonio Augusto Almeida 
163S30-0 

Saldo 
cal de Espeiança, o requerente Ja pa- Cta Ltda !\',11 l.?06 Ao duetor de Viação ,.. dr achantamento 

~ 1~1~vo i~n;°~~erii~1~u~e e1i9~7~e~e~~~; 1 N .N c:~~e;}} Da Cia Nacional de ~~:;:\.efa~~l~c~s·P=~i~~~d~~:a cJ~ii~n~~ Ai~~º'~âia~
1
~:~sJ~to Almeida Sald') 

19~20-0 

esta colPtado ~.10 ha poi,, o que de-1 N., ~ 389 De René Hausheer & um funcionário a fim de _exami~ar e Antonio Augusto Almeida - Saldo 

tenr. _ Ci~ ) 9 491 - Df' L Pinto de Abreu. 1 ~~~li~~ ~u~r~~~t:º; ~~;::. e maqut- 1 Ai?t~.~~ia~l~:~s:lo pdmeid~ ·_ Sald'> 

EXPEDIENTE DO SECRETARIO DO ,of ;1:~~!li,1i1v.1:!: ~~~~~,~~-t ~~~~~:~" Addt~m:~~l~~;~~~~t~~~ Caução de luz 

43,200 

l 17S300 

52\100 
30WOO 

DIA 
2

i · N •· 2 198 - De Joana da Silva :fl~~~~i[r,';/\~~t ii ":í.':,'Jii~i 
N -'' 9 465 - De José Higino Caldas. OESTINADAS AOS NEGOCIOS Banco do E:-;tado 

116 1:;0,:,00 

N _ J 9 234 - De Erneslo Mumz de IXTERN't>S Retir3da 
Ol1veir:i. 

Petição · C movimento -
5 340 200 

292 357$100 N .0 q _Q45 - De Tito de souto Lima 
-- O a.umento de alu~uer pedido não 
poderá ~er Jl-'ito no corre11te t-xerc.:ici.., 
l)or deficien cia df' verba 

Prl",t.acõl"~ de tantas - Ao Trihuna! 
da Fazenda 

N _ 0 8. 836 - De Adalberto Gomes 
da S1l\'a. 

N ° 2 018 - De Lundgren &. C1a 
LtdR , 

ArqUi\'e-~e 
Otic10:-. ns !>98. 51$8. 583 e 572. da 

Diretorial Gc-ral de Saude Publica 
ldf'm ns . 7 e 8. do Poc;to de Forne

cunento de Combustl\,el do &tado 

N .º 623 - ~ Francis<'O LuC'as de S · d- f t · 
Sousa Rangel. j ecretana o n er10r e 
~: m = ~ ::;:;:::i · Segurança Pública 
N () 2 _ 515 - De Judi Miranda 
N ° 3 759 - Da mesma 
N " ãH - oe· GalSpar Btnter 
N. 0 29 Do mesmo 
N ° l I . 724 - D~ Sevt:rlno Freire 
N º 11 .870 - Do mP~DIO 

OEl'.\R'f..\C\11:',TO Ot: E0l'('.\('A0 

EXPEDIENTE 
DIA 24 . 

DO DIRETOR DO 

N ° 11 8:?0 - De Jo.lo de Castrv Port:.nia 
Pinto 

N ° 11 780 - Do me::.mo . 
N ) 11 1\.3~ - De José Luiz cfo Rego 

Luna 
N ° 11. n2 Do mesmo 
N ° 11 n1 - Do mesmo 
N ° ll.7J3 - DC'I mc~mo 

O Diretor do Departamento de Edu
C.i.('ão nomeu1. o sr Otávio de Sousa 
Guarim para exercer o corgo de ins-· 
pNor admimstrativo de Tambauzlnho, 
do 111unicipio de Santa Rita 

1'I 
O 

11 "129 - Do c-ap Joc::é Oadelha C.\DEIA Pl BLH .\ D.\ CAr11·.\t, 
(le Melo 

N. º 11 128 - Do mtsmo 
N _ ,, 11 7:!B - Do mesmo 

EXPEDIENTE DO DIA 27 

N _" 3 _ 076 - De Manuel Roberto do Ofícío n." ,;:;7 Ao sr dr diretor 
NRS('imento u~ ~ Obras Pública~. remetendo um'.'I 

N. 
0 

3 0-tZ - Do me:mto prticão do preso Manuel Francisco 
N. 0 3 . 080 - Do mesmo o~ Cruz. :-.ollc1tancio certif1c,,do ciP 

N ° 3 023 - Do me~mo tempo ae serdço externo 
N . 0 l 341 Do mesmo Jd("m n." 558 Ao sr dr Secre-
N º 11 ~.)3 - De Joclo de SoU . .Jl t~rio da Fazenda do Estado. remeten-

Falcão do o mapa demonstrativo das despé-
N ;,; 11 905 -- Do mesmo as teitas rom alimentação dos pn.·-
N. 0 11 ':'33 - Do mesmo , o.s , desta Cadeia , empregado\ e solda-
N :? 621 Do mt!-.tnO do'S que conduxem os pré.so .... aos ser-
N. 

0 
2 -622 ·- Do mesmo viros externos de!-tta capital e mdigen-

N. 0 11 . Ga4 - Do dr. Aquiles Scorp te~ qn~ .se l!ncontram nei-ta Cadeia a-
t.eli Junior prest:ntado, 1>ela.s autoridades J>Oh-

N ° 3 U08 - De Manuel Freire de u,ds, referente ao mês de abril 
Andradt-' Idem n.'' j59 Ao sr. chefe da Co-

N ' 3 064 -- De Luiz Ramrnndo Be- mi~õo clf- Compra .... solicitando que 
e.erra _ . ,•m vez de 2 chapes de ferro de1-.tina-

N ·> 603 De Nuho Teixeira Neto _ da., 110 to5<:i.O deste estabelecimento 
N º_ 11 710 - De Dt>mf'trio Bezerra : H·.1nm 4. por "e achar 1mprestaveis .as 

do Vale 1 (•xistentn, 
N ° J 065 - De Manuel Fnmlno de 

M N ~m;~ :;1 $ De Demo~ten~s Ct~ \JO\ imt'nlo g<'ra.t de ontem: 

nha Lima. . Ex1&tiam :.?65 n·r.luso.s . foi recolh1do 
N ° ll .~80 De João Coelho. , hraram Pxt tindo 266. sendo urn 
N. °' 1_1 819 - DP Jose Fau~tino Ca- a.ia aneçoado l,)Or esta Cadeia, por 

\·alcanfl ctr- A'.buqunque _ cr alimentado à~ ~uas custas 
~-º 3 .J o.J Dr Lmz F.undes Mo- Fórnm. hoJe , distnbuidas 298 ra-

re1rn Franco róes: 14 ao~ preso~ que se encontram 
N ° 359 - Dt Augu~to Odilon àa na Pnfermaria, 251 aos demais pre-

Costa :,os. 15 ºº"' empregados. 16 aos '-Olda-
~ <) 351 Dl' Franci. co Sales de ,,os que conduzem os prei,o~ aos S<"r-

Alt~uffq~;'., DP Roberto Dias. ; ;~t;11r~~~1~!.,~} ~a~ne~~gentes que se 
N.º t :!b8 - De MisaPl FranciSC'O 

Péreira 
~N (.o 3 0.19 

N •i ~ 661 
N · 1 9:.!l 
tl ., G:?7 -

\'a Coutmho 

De José ViP1ra Dinii. 
- Do dr Onildo Lea L 
- Oe Manuel Pt>s. ... óa 

Do conp,go JOSt': da Stl-

N ' 11 ~4;:, - Dr> P.1ulino B d~ 
Lima 

'.3ecretaría da Agricultura, 
C.omercio, \'iação e O. 
Públicas 

N. °' 4. :?.11 OP M~rdoquêo Nacre. O !lor Set·tctarlo da Agncultura Co-
N _ 0 11. l)Ofi - De Joao Jaru.en. Mt.'rr10. Vla.cão r Obra.<; Publicas e:\-
N ° J o:,s - D,. Alddes ae Muan- pediu ontem os i..eguinte1- oficias 

da Hl'nnque, 
N ° 11 75ã - Do agronom.o Carlo1 1 ~.· 1.1% -- Ao :.r Secn,tano da 

Faria Ff,zt"uda. Pll\.' ~11c:o. para a de\'ld;1 
N.·> 11 53;-; - Dr ,Tonatas Carécas , pre:.taçáo dt: cont~s. 14 documento.s, 
N ° 11.7Jl ·-- Dl' Augn::to ÔdJlon da I na hn.portancia cie 21 Oti3S100. rect•bi-

Costa d,l como adiantdmento pelo t.r. An-
N ° 11 814 -- Do rlr. St:vt•nno Pa- to1110 Augusto de Almeida 

tricio s.• 1.197 - Idem. ~dem, 1aem na 
N _ 0 1 373 Da Hecebedorta de 1t1.pol'tanr1a total de 21 :H05$500. co-

Rendas de e. Gmnd~ 1110 ad1&!lU1mento. em favór do ~r 
N _• 4 090 .. Da. Empresa Tração I Antonio AugulSto de_ Almeida, para 

J..~ ! 11;°;;·_ po dr. Graciano Me· 1 pa~~.u\c:.~~~ ~e fcf:~~rl~~~m. Idem. 13 
delros. 1orumento:,: na. lmportanc1R de .. , 

N • 3;7 - De Val!rido Duarte da 18:109\500. refcrent... às folhas de pa-
6Uva. 1 gamento dos operários que' trabalha-

N ° 2 006 - Do mesmo l'am em divenos n:ervlços a cargo da 
N. • 13 458 -- Do dr. Procurador da I Diretoria de Viação e Obru Nbllcas 

~n.Oa .• J.199- Idem tdcm l~ u 

O SecrE"tàrio da Agricultura 
Comércio. Viac;ào e Obras PUbli
ca!-. , em nome do Interventor do 
Estado da. Para1ba do Norte , ten
do em vista o di.spósto no art 7 
do Decreto n.0 1053, de 20 de maio 
de 1938, resolve baixar as seguin
tes instruções: 

Art. 1.u Ficam proibidas todas as 
compras e vendas de algodão destina
das aos negocios internos no Estado 
~em prévia class1!icação de acórdo 
com os artigos 42. "tJ, 44 , 45 e todos 
O!-. seus paragrafes, das Instruções para 
os !-.erviços de Inspeção e Clac-.sHica
ção do Algodão. baixadas pelo sr Mi
nistro da Agncultura. de conformidade 
com os utigos 13.0 dos Decrétos nºs 
20.211. de 14 de jUlho de 1931 e 22.929 
de 12 de Julho de 1933 

Art 2.0 
- A classlflcação a que se 

refere o artigo nntenor será baseado 
em amostras nunca mferiore.s a 120 

DESPESA 

2341 - ll'mãos Cavalcanti & Cío 
Cont~, . 

234fl - Prof Jonás A Almeida 

23~:~vctii~~. Galvão & eia · ·__: Rest 
de caução 

2342 Dias. Gai\lão ~ Cia - Rest 
de caução . 

23~~. ~;,i~1!s , Galvão & Cia. - Rest .. 

2351 Di\lersos funcionários - Abo-
no 55 • 

2352 - Montepio do Estado - Desc 
do abono 55 

2355 - Antonio Monteiro - Rest 
de caução __ . . . . 

2354 - Antonio Monteiro - Conta 
2350 -· Diversos operários lTesoura-
ria Geral 1 - /\.Dono 42 

&):ama::;, retiradas na ocasião do desca- Saldo que pas:sa 
roçamento ou dos fardos Já prontos 
e Julgadas sempre pela parte peior 
encontrada 

4 010 000 

GOSOOO 

uoo:ooo 
2 400SOOO 

150~000 

?17."600 

140, 00-0 
2:200\000 

16 480S900 

275: 876~2011 

292 :357$100 

1 unico - As amostras serão con- Tesouraria Geral do Tesouro do E~tado da Paraíba em 27 de m:uo 

~~~1ert:~=n~~ ~~~~~i~~~t~:~ª!i: !:~~: de 1938. Ernesto SIiveira, Gilbc1 to Sci,a.., Maia, 
techados para o necessario julgamento Tesoureiro Geral. c:scritw·àrlo 

se1~r\m~tid~ u~lai;~~~fc~~o o e!lgl~~~~Í ve1 Póstos e não fõr possível ao Ser- ao pagamento àas taxas institttidas 
especialmente 1rnpre9.:i0 que servirá viço mais perto atender aos interes- , por lei 
parn a liquidação dos negocio, do qual sado~ será permitida a saída do algo- Art. 12 ° .- As duvidas que surgirrm 
ronstarâo todas as indicações que pos- dão ~em certificado de classificação no ~umpnmento d~s pr«:sentes Ins
sam assegurar a perfeita identifica- substituindo-o uma gula de livre tran- trucoes e 0,.<,, casos nelas nao prevlStos. 
ção de cada fardo, tais como: _ nú- sito tornecida pela. Mesa de Rendas :-;erâo resolvidos pelo Secrt:tárlo dél 
mero de órdem de sua emissão, data, local alé a passagem do mesmo pelo Agricul_tura. Comercio, Vlaçao e O
nome do mteressado. quantidade de Pósto mais próxrmo, onde será obrl- bras Publl<:_as, por propostas do Chefe 
Jardas. numero, pêso bruto e liqUido gatorio a sua classificação da Com1s~ao FederaL t~ndo em ylsta 
d_e cada um, tipo e comprimento de Art. 8.(l _ Para O perfeito cumpt·t- as Instruçocs do Mtnistélio da Agncul
hbra a que corresponder, nome do ar- mento do artigo anterior a Secretaría lura. a que se refere o arl. l.º 

~~1~:~:ae~º q~!a!:t/~~~irep~s~6dcih:~; ~tr~ci;~~\\~~~- pr~ii~=~~~~~áv~~~~ ! Prefeitura Municipal 
da Comi.c;;são ou Pósto Secretaria da Fazenda para obstat 

~ único _ As ª. mo~trns de algodão poi mtermed10 das st~as repartições 

I 
EXPEDIENTE 00 PHEF'EI'CO 1Jf, 

~~~s.s~~~:~~mar~~;:ad~~lg~~le~J~e ~:i, ~~~~~! ~~~~?:1p1is ª1
:eº!ª~iee ~~~~~a~~ DIA 27 " 

1:epart1ções onde tiverem sido clas.c;i- 1espect1vos cert1f1cados de classifica- P t d 
hcadas. durante tré~ 13, dias. para ção de\.ldamente por elas \.lsado~ 1 e icoes e 
ef~1to de reclamação d~s lnter~ssados. Art 9 ° - A admissão d? pessoal Albei to Lundcren & eia , reque1en-
te1minados.os quais, serao vendidos em tecmco _ nccess~110 á execuça~ desta~ Ido seja retirtcado O imposto etc St'U 
concunenc1a, e o produto da venda Jnstn~çocs. sera felt~ sob a forma de estabelechnento comercinl em Cru/. 
recolhido ao Ternuro .d.o Estado_ contrat?, po1 proposta do Ch~fe ds Ida!; Armas _ Indeferido. á vista da s 

Art. 4" - ~s clat,;stftcadores e 1,eus Co~u~c;;~o Federal,. tendo . em vista as mformações 
auxiliares. terao entrada . f~anca nos I apudoe.s e conhec1_mentos dos candl- Manuel Deoctato Henriques de Al
~rm_azens._ trapi.ches e d~po~1tos de ai- dat05, mdispensavelS ~os traba!hos re- meida. requerendo Uccnça parn rc-
1,;odao das ~abncas de f1açao e de te- feren~es á c1asslficaçao come1ctal do construir a cerca da casa da Fazcndfl 
celagem , _ nao t;O para retirar amos.·_ 1 a. lgodao. venrtcadas. _ e,n .concurso ou I San.ta Julia, bem como rf."'formar um 
trn:"· carimbar ~a.cas, como para fis- exame de ._hab1htaç_ao. respeitada a galpão _ Indeferido, cm face dos 
cah~ar a.J exec~çao destas Instruçóe!'i J ordem da. class1ficaçao e aprovada PE:- parecert'!-. 

~A1 t 5 _- 1 oda5 as sacas de algo-1 lo Secret_ar10 da Agricultura, Comé1 - Esperidiào Brandão, requerendo li-
dao qut torem encontradas sem o nu- cio. y1açao e Obras P~bhca~- cenca para ~e estabelecer com uma 
JnPro de ordem_ de classificação e ou- ; W11co Só poderao sei inscritos alfaiataria. a rua Maciel Pinheiro, n 
t,ro.'i caractensucos usados pelo ,er- ~10 concurso ou e~am«: de que trlta 74 _ Sim , pagando logo o que f61 
v1ço para . 1dent1!lcá-las. serão apre- este artigo .. os c1dadaos que ap_re- de direito 
endidas. f.1cando o pro.p1.·letar:_io das I sent. •.rem alen:1 dos doc_u_mentos ex1g1. Raimundo Nonato Gomes. requercn
mesmas obrigado a class1!1caçao. pa- dos pelas leis em v_!go1, diploma de do licença para, de acórdo com ~ 
gando_ taxa dupla e .sUje1to á multa c~a~s~fi_cado_r d~ algodao ou que tenham •>!anta ant'·x~ fazer uma refórma no 
de 10 000 a 50SOOO por saca e o dobro tiro_cm10 tccmco referente_ á classlfl- Í:,redio n. 120'. â rua Maciel Pinheiro 
na reinndencla caçao comercial do algodao _ Como requer . 

1., - Quando pelo mau estado da Art. 10.0 - A demissão do pes.<;oal Teofilo Pmto de Carvalho. requc~ 
~mbalagem ~1~0 f_ór permltl~a a. per• técnico nccessaiio é. execução déste rendo baixa de lmpastos de seu estt1-
JeitJ. 1dent1hc~çao. de contormidade Ser\liÇo. será feita aut.omaticamentr belecimenlo comercial. á rua da Rc
com as determma~·oes d~ artigo i,u- tod~ vez que ficarem documentadas publico. 11 184. - Deferido 
pra mcorrerá o proprietano nas pena- mais de trinta i30l faltas Benevidt"s Mendonça Amorim. rc· 
hdades refendas no mesmo artigo. 1 t l.º - _T_ambém será automatica- querendo ltcença para ~e acõrdo com 

1 2.
0 

- Ficam igualmente sujelloi, mente demitido todo coletór de amos- p planta anéxa, constnur uma cochei
< J)(:nahdade.s do artigo 5.º Ol'.i propri- tras. cuja mercadorht por êle inspeci- ra na avenida 2. em Tamba.Ã. - Sim 
PL,1r1,.,s de prensas de alta e mtdla onada fór posteriormente, surpreen- de acórdo com as exJgrncia:s da Di
d1:ns1cladC" e os propnetarios de fábri- elida ~f"m estar de acórdo com todns retoria de Abastecimentos 
r,,s <!<· tecidos qt1f' · rcprcnsBrem ou ás exlf,l.enctas para a sua mats ré.pida Otaviano Malaquias. re4ucrendo 11-

~~~f~:~~~f P IJ~~~~ri(a~eo ~~o :i~!;J~ j ~1:~s\~;~nççla°·o~c~~i,~~:e~u!~<;;:,.~ ~t ~c:n~~o:ª:ªaJ!~~v:rJ ªd~o~:~. d~ c~~~ 
" ODl e!>ta.-. instruçÕCI!. . ferença de wn Upo abaixo da classt- mo requer 

Art_ 6." - A clas::;1hcaçào do algo- ficaçáo dada nas mostras prim_ltlvas Maria da.s Mercés Gouveia Mouro.. 
dão para os neKocios ln&.crnQti funclo- ~ 2.0 

- O pessoal a qUP se refére réquerrndo carta de habitação para o 

~~:ãu d~~d~i!~iJ~~~~o é. e~
00

Jot: P~~: ~=~e d!r~~~rJ~r!o~r~ie~~~;:o e e:!icev~: t'~~~~ d~Âip~~~~ ~n~\~~d~~.!ç:: 
sóa e nos Põstos <'1'eadO'i nos centros gôr tie a carta cte habitação sob n. 103. 
algodoeiros em quP- a necessidade do Art. 11.0 

-- Será mantido obrlgatort- 011\/Ja de Lima OUveln., requerendo 
Serviço provar serem lndtspensavets, amente nas fábricas de tecidos eXls· licença para construir, de acórdo com a 
medlante aprovação do Secretário da tentes no Estado. um técnico do Ser· planta anéxa, uma casa de tatpa t 
Agricultura, Comerclo, Viação e Obras viço, a fim de evitar o conswno de ai· telha,, rua S. Vicente. - 9r1c10 
Públlollll godAo aem ter sido de.tdunente clu· , Pedro M:ene-. 

Art. 7 ° - No Jogares amle nAcl llou- sl!lcado ficando ae fibrlcu obrltJadoa de um tnreno no lilil'lll 



,,..,. í\ UNIÃO - Sábado, 28 de mãio ile 1938 
r------:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.-;-____________________ ..,. ___ ~_la!"_ 

, º" ~é Matia 
EIS A ólLLETTE. É BASTANTE AGORA SIM, MEU QUERIDO, 

RESOLVESTE o nu PROBLEM 
ESTÁs ATÉ PARECIDO 

A QUEM FÔR JUSTO, COMPEI( 
ESSA VERDADE DIZER t 
FAZER BAABA COM GILLETTE 

COM ARTISTA OE CINEMA! É COUSA QUE DÁ PRAZER! 

Uma barba por fazer, desagrada! 
E' comrnum o ~áo habito de descurar Com um apparelho Gillctte e u insu-

a barbcl, deixando de faul-a dia- pcr:wcis laminas Gillettc Azul, V. S. 
ri;imC'ntc. A'!'i cons'!'qucncia, dis~o, são 
P<"iOrC's do que á primeira vi,ta parecem. 
A barba por fa7.er dcsai;rada ! Dá im
prrssâo de d"slcixo e o desleixo a nin
gu<'m recommcnda. O homem (}UC se 
,1pre<;enta bem barbeado, de,pl':rta sym
p:,1hi,1. Reflict;•, para não t~r de cxcla
m,..r :ilgL1m din: "Si cu soubesse. 

poderá barbear-se cm casa, todas as ma
nhãs. ExpC"timentc e não se arrependerá! 

Gillette 
Caixa Postal 1791 - Rio dt! Janeiro 

.. 

----------'"-------:~:::.:.::::::::::.-------_ -_ -_ -_ .. _ -_ -_ -_ -_ .. _ -----~--_ -_ ---_ -_ -_ -_ -_ ---_ -_ -_ ---_ -_ -_ -_ -_ .. _ .. _..;. ____ ~ ----
llhOr da Bóa Sentença - ,c?omo rc- Pb .. a<lquindo por compra ao sr. Jose nha quebrada mi até a parle posterior NOTICIAS DO EXTERIOR quer. Martins. - Como requer. do Grupo Escoar "Gentil Lins''. con-

Felinto ele Arruda Escolastico. re- De Pedro Araújo Sobrinho. motoci torna-o e vai sair na parte posterior 
querendo Ucença para constrllir de al- clista amador. requerendo uma licen- da Rua Nova. onde a mesma termi-
vennria a frente da sua casa n. 116. (a clf' praticagem por 30 dias. para o n~. faz angulo e. em réta. prossegue 
â avenida Abel da Silva. _, Em face sr. Manuel Augusto Ferreira. na mo- até confrontar "- travessa 15 de No
das informações. deferido. tocicleta marca. Hercules. placa n. 61 vembro. envolvendo sempre PP.la parte 

Multas: 
Pb .. de propriedade do aprendizando. posterior as ruas Gama e Mé!o, 13 de 
- tgual d1:spacho. Maio e 15 de Novembro, onde faz an-

(As.) Tenente João de tiiousa e gulo: daí em linha réta vai ao ponto 
A Prefeitura multou: Segismundo 

Guedes Pereira, em 50SOOO e vluva 
Vicente Ielpo & Cia , em 25SOOO. 

Silva. inspetor geral. de partida: Travessa 15 de Novembro 
Confere com o original· - Severino Art. 2.0 - Fica a zona suburbam~ 

de r\raújo Queiroga, re.sp. pela Sub- d.: cidade assim estabelecida: come
Inspetoria. çancJo por uma sequencia de linhas 

CO~IANDO DA POLICIA MILITAI' PREFt'.ITURA ntUNICIPAL DE SAPÉ 
DO ESTADO DA PARAIBA DO 
NORTE 

Quartel cm João Pessôa, 2'7''de
1

maio 
de 1938. 

Serviço para o dia 28 1 s~do 1 • 

Decrét.o n. 0 5, de 16 de maio de 1938 

Altera a.s disposi<:ões ~erais 
ela lei on,·amentária em ,igôr. 

O Prefeito interino do nrnnicipio de 
Sapé. no exercicio de suas at1;buições 

Dia á Policia. tenente RatnRlho. legais; 
Ronda á Guarnição, sub-tenente Consiclerando que nas disposições ge-

José Fernandes. 11,. • rais da lei orcamentária em vigór, tô-
Adjunto ao oficial de dia. 1. 0 sar- ram omitidas instruções fiscais só

ªento Severino Ferreira bre as casas que, acupadBs pelo pro-
1:1 Dia á Estação de Radlo. 1. 0 sar- prietario. s§o por êste ut.ilisadas p::ira 
gento Manuel Bernardo. ,rr,· estabelecimentos comerciais ou indus-

Guarda do Quartel, 3 ° sargento triais: 
João Gonçalves. Considerando que. par-3 as casas as-

Guarda da Cadeía, 3. 0 n~argento sim verificadas. não hâ distinção para 
Luiz Inácio. efeito da cobrança da taxa de décima 

Eletricista e telefonista de, dia, sol- urbana predial. confórme vem sendo 
dado José Mariano. o~servada pela Municipalidade. há vá-

O l.º B I. e a Cia. de Mtrs. da- nos anos. 
rãa a$ guardas do Quartel, Cadeia j Consider3:ndo ainda que, a omis~ão 
Pública, reforços e patrulhas. supra refenda, vem dando lC1(?ar a m

terpretações capciosas. intencionalmen-
Boletim numero 115. te susceptiveis de diminuir a aludida 

arrecadação, com visiveis prejuizos 
lAs.) Oclmiro P«'rcil'a tle·,An<lrade. para a Fazenda Municipal, 

Cel. .c111t. Geral. 

Cc.nfcrC" com o nriginal, T:en. Ccl. 
llisio Sobreira, sub. crnt. 

INSPETORIA GERAL DO· TRAFE
GO POBLICO E DA 'GUARDA 
crvm 
Em João Pessôa, 27 de maio de 1933 

Serviço para o dia 28 1 sabàdo). 

Uniforme 2. 0 1caqui). 

DECR!lTA; 

Art 1° - Fica alterado da seguinte 
forma o ~ 8.<- da lei orçamentâria vi
gente: Todo e qualquer prédio ocupa
do pelo proprietário, é considerado, 
para efeito do pagamento do imposto 
de clécima urbana predial, como se 
estivesse habita do pelo mesmo, excéto 
os que fôrem ocupados com estabeleci
mentos comerciais ou industriais. que 
pagarão a referida taxa integralmente. 

Art.. 2.0 
- Revogam-se as disposi

ções em contrário. 

Permanente á 1 ª S T · arquiviS ta Secretaría da P1·efeitura Municipal. 

rétas. parte do angulo dh'isório da 
linha urbana posterior ás ruas Nova 
e Gama e Mélo. vai em réta para lés
te até confrontar nwna distancia de 
250 mts .. a última casa do prolonga
mento da ruã 31 de Dezembro na es
trada de rodagem para '1 capital. faz 
angulo no eixo da mesma e. subindo 
vai até encontrar o lL.nite urbano no 
ponto ele incidencia da Travessa 15 de 
Novembl'o e rua 31 de Dezembro on-

~~rf!.z a3t~;~~~~a d~.~ e~r/!~~: r~!8 !~~ 
brica de oleo, pelo nascente. numa ex
tensão de 230 mts .. faz a.ngulo e se
gue em linha réta em direcão da rtu\ 
da Lagôinha, paraléla á párte poste-
1ior ã rua Epitacio Pessõa. fazendo 
angulo nwna aproxima<:áo de 50 mts .. 
para a cêrca que dá para a rua da 
Lagôinha; daí desce em dlre,ão ao Ma
tadouro. envolve-o, descrevendo uma 
linha mista cujo angulo fica na es
qunia désse logradouro ao lado di
reito: daí. numa linha quebrada se
gue, sempre pelo lalo posterlor, en
volvendo as ruas Baixa da Lagôa, Ca
jueiro. Felix Antonio até confrontar o 
cemitério, faz angulo e. prosseguindo 
sempre pela parte posterior. transpõe 
a es~rada que vai par~ Mamanguape, 
envoive o Campo Santo. faz angulo e, 
em linha réLa vai terminar no ponto 
divisório da linha urbana. posterior â 
rua Pedro Americo. confrontando a es
quina da rua Felix Antonio 

Art. 3.0 
- Revogam-se as disposiçÕP,S 

em contrário 
Secretaria ela Prefeitura Munic1pa J, 

cm 18 de mato de 1938. 
1Ass.l Se'rerino Campêlo da 1''on

sêca. prcft>ito interino. 

PREFEITURA MUNI CIPAL OE SAPt 
D~créto n." 8. de 18 de maio de 1038 

Delimila as zonas urbanas (' 
!->Uburbana da vila de Araçá. 

Lourival Santana em 16'de maio de 193&. 
Permanente á. S P., guarda de 1. ª O. PreJeito ü~t~rino do municipio de-

classe 11. · 7 , A!,S.J Sen•rino cainr,êlo da Fon!-.ê- Sap~, no exerc1c10 de suas atributçõc.'. 
Rondantes: do tráfego. físci=ll de 1 . .1 ca. prefei!o int.erinc,. legais. e. ele arôrdo com o disposto no 

classe n. 2; do policiamentó. fiscais _ Decréto n. 0 311, ele 2 de m:;.rço dr 
rondantes ns. 1 e 3. PREFEJ1.'l:'"R,\ i\-IUNJ CJPAL DE SAl't.: j 1938. do Govêrno Federc.11. 

Plantões. guardas civis nS. 23, 13, 
lD e 43. Decréto n. 0 7. de 18 de maio de 19381 .OECRÉTA: 

Dolet1m numero 115 º.<'limita as z~1:as urbana-. .e n~1J'a ; :o~ ~l~~~n~ªd:e~r~
1~! I~~·~t 

P:)fí\ conhecl~ento da cQrpomça.· 1 o p 1 c~~~;bl~:~:ii:: J~<1

~:nfc~p~:~e~ ~:;~~~~o d~a rt!rtf 1 P~!t¼i~t~.d-~fl~.ª~~,! 
o _<lov lda exccuça.o, publico O Sc~uln -

1 

Sapé,_ no exerci.cio cte st• s 3:tribuiçi>cs ~equ~ncia .de linhas rétas e sen~pr.:> pcl .. 1 
t.o. legais. e. de acordo co n o disposto no meflna forma. envolve as se~uht,.,; 

I - Entre,;a de importancia - En- ~ecJ·:t~gfs~deral n.º .311. de 2 de mar- ~~!: :~\~a l~t.~e :~~lt~\.i;t::iclJ/~ªj,~· 
!rega-se 3.0 sr a!rnoxarife pagador. ~ DECRETA: Av. 13 de Maio. Béco da Emprêsa e•< 
Ilm de .ser r_ecolh1da,ao c~fre dp C,E.. Art I O - Fica assim considerada a Luz, Pnvolvendo esta; daí desce 
:1 lmportancm de 44SOD0, 1eI;1et~da pe- zona urbana da cidade: intcia-se por um anguJo réto com vértice na cn-
1~ Mésa ele Rendas d~ Misencorctia urna série de linha~ rêtas que. partin- t.racla de Guarabira. des:P. em linho 
referente á ta:<a de selo d'e chumbo do do ponto de incldencfr:. da Travessa réta envolvendo a rua do Comén 10 
rlesta ~n:'pctona. arrecad9:C1a riaquel'..l J5 d,_.. Novembro com a rua 31 de De- até o ponto que coniorntn o ponto r1r 

Repart1çao. durante o rnes de feve- zembro. sóbe, pelo ~ixo dest3 até en- on?e partiu, na direção da ~stn:tda c
1
ue 

1clro P- PMSado. . contrnr o ponto de intercessão da rua va1 para a sécle do rnumcipio md~ 
II - i'\lnltas paga<; - Pelos srs Seln('âO Leal donde. fazendo ::tngulo se- faz angulo: daí em linha réta vai ter-

Gonçalo Galvão de Mélo_ Severino gue cm réta. atravessa a rua 31 de De- minar. atrnvessando a via ferrea l'O 
Eloi e Jos~ Tavares da Silva. fôrnrn zcmbro em dire<'ao aos terrenos da fá- Jogar donde partiu · 
pagas as multas de 40SOOO . ~OSOOO _ e bricn de oleo até encontrar a cerca. Art. 2." - Fica assim determinad:t 'l. 

lOfl.:000. respectivamente. poi; m_fraçao dos me~mos . ...:ubtndo por esta até uma zopa suburbana. também descrita por 
tlo Regulrimento do Tráfego Publico . dtst,1ncia de 20 mt.."i .. do seu término um .sc-guimento cte linhas rétas: •):H-

ill - Guias - . Faz-se en_ti·ega á onde faz angulo descendo em direção te do inicio da rua 15 de Janeiro: oi:--
1. o1. S T . de 4 gmas dt: registro de ao Matadouro numa exten.'-'do tle 80 lo lado posterior, assim se conservito
"eiculos. rem~tidas pela Mêsa de Ren- mts .. _faz ang11lo e segue numa réta do em todos os sentidos. envolve r.s 
tla~ ele Catole do Rocha pelo eixo 1a rua do curral da feira de travess3s do Matadouro, do CaJueil"'J " 

VI - ,Petições despa_chada.s - De gado, faz angulo ao lado rsquerdo ctés- do Peixe, em linha mista, até ..:-o :
GaOriPI A de AraúJo. requc_re~1do te. daí de~cc obliquamente. em Unha frontar a ultima casa da rua do ...., ., 
para prestar exame de mQt.ociclista paralf'la por entre .;s ruas das Fló- n~ércio; _daí descrevendo mn angu;1 
prnrtssional - Como . requer . res e 24 de Outubro, faz angulo r\O r-eto. CUJO vértice ao sul. envolve a 

pr~~~t~~ate~!~r;er~~d~
11

~~s~ce~s:ff~~: l~~·~"a.1~~
1
~~ e!\~· eenc~;fr~rª o ~~~~"~t: 1~~~ ~~1 ~=g~!l~~ e:fn~~Jor:i~ {:;n~~~i~

1i~ 
multas que lhe fóram impostas por Bõa Vista, prossegue por esta ate a na confrontação da linha divisa urb::t
infração do Regulamento dp _,Ti;~fego parle po~terlor da rua Felix Antonio, n::i. na confrontação da cmprêsa ele 
Publico. - Deferido un,,, faz frngulo confrontando a esquina .da luz onde faz angulo; daí em linha ré-

De Otávio da Silva. rhaui'teur pro- mes~a com a rua Pedro Ameríco: ct,ai la vai terminar no ponto de partida 
Usstonal. no mesmo sentldo. - Igual em hnha réta pas~a pela mesma Ps- Art. 3.0 - Revogam-se as disposf-
dcspacho quma. atra\·rssr. a rua Pedro Americo. çõe!$ em contrério 

De José Calafange Pjmentel. resí- fazt.-ndü angulo atras desta numa dis
dente em Alexandria, Estado do Rio t~ncia ~e 20 mt.s.. pelo lado pos.te
Grande do Norte. nquerendo transfe·- nor: cJat de~" em linha 1·êta ate o 
1encla oprledade pars o seu no- ponto A,Ue Qepara. 1 rna. ('(;)'egrlno de 
me d ár.ca F'flrrl, pl.,ir;;: A a6 r.!lrvp)ho f')i.)df' tnz PJ1P 1 Li0 dai ~m Ji .. 

Secretaría da Prefctture Municip~l. 
18 <lc maio de 1938 

• Abs. l Se,·erino Campélo da Ff)llJ;;f' ~ 
(·;1. nrl'frito 1nfl'rlno 

ALEMANHA 
tNVENTADO EM BERLIM UM PO

DEROSISSIMO MICROSCôPIO 

BERLIM, 27 (A UNIÃO) - Foi in
ventado. nesta capital. um nôvo e po
derosissimo microscópio que, segundo 
se afirma, está capacitado para au
mentar uma imagem 100.000 véses. 

Até o presente, uma imagem só po
dia ser \'eproduzida, apenas 2. 000 vé
ses. 

Essa importante comunicação foi 
feita pela Sociedade Siemens-Halskt 

O referido microscópio utiliza, efici
entemente, os raios dos electrons. a 
fim de atingir o seu objétivo. ficando 
assim quasi em desuso os raios lumi 
nosos que comumente eram empre
gados. 

O SR. ADOLF HITLER CONGRATU
LA-SE COM A ARGENTINA 

BERLIM, 28 (A UNIAO> - O sr 
Adolf Hitler enviou um telegrama de 
felicitações ao presidente da Repú
blica Argentína por ocasião do Día 
da Independencia Nacional. 

FRANÇA 
A VISITA OFICIAL DOS SOBERA

NOS INGLESES 

PARIS. 27 (A UNIAOJ - Reuniu-se 
hoje, sob a presidencia do sr. Daladier, 
chefe do govêrno, a Comissão de Hon
ra encarregada de organizar o progra
ma dos soberanos britanicos por oca
sião da próxima visita oficial dos reis 
da Inglaterra, marcada para a primeira 
quinzena de junho próximo. 

BELGICA 

,oalmente. á inauguração de dois ma
·avilhosos vitreaux, na Catedral de 
Ypress, oferecidos pelo Exército In
:lês. em memoria do rei Alberto. qnc 
foi o supremo comandante do Exército 
do Yser 

ESPANHA 
CASAS PARA AS VITIMAS DA 

GUERRA 

BILBA'O, 27 IA UNIÃO) - O go-
1rérno já concluiu a construção de um 
·irande nu 'mero de casas para opera -
rios em BadaJoz, destim,das ás viti
mas da guerra e, particularmente. ás 
familias numerosas 

Trata-se de pequenas construções 
com o mtiior conforto e higiene, co11s
truidas com imp:Jrtancias espontanea
mente oferecidas ao govêrno do ge
neral Francisco Franco pelos patriotas 
de Espanha e do estrangeiro 

Hoje, em Badajoz. serã levada a 
deito simples mas significativa ceri
monia da entrega desas cassas a 75 
pais de familias numerosas 

VIDA ESCOLAR 
Recebemos. 

"CE'.\'1'RO ESTUD.\NTAL l'AU.\1-
BANO 

Realiza-se hoje, ás 19 horas, no sa
Jrto nobre do Licêu Paraibano, uma 
sessão ordinaria dessa agremlação de 
classe 

Departamento de Cultura Literaria 

Sob a presidencia do sr. Joi.o Gui
marães. retine-se hoje o D. C. L. do 
" Centro Estudantal Paraibano", para 
a designat,;ão dos associados que deve
rão apresentar trabalhos literarlos na 
próxima sessão.·· 

HOMENA<JEM A' MEMORIA DO REI LOTERIA FEDERAL - S.iiO JOAO 
ALBERTO , 2.000 :OOOSOOO 
BRUXELAS, 27 IA UNIÃO> - Sua 14.028 PREMIOS NUM TOTAL DE 

magestade o rei Leopoldo asistm, pes- 6.090:000$000 
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VI D A JUDICIARIA ·A MAIOR DESCOBERTA 

TRIBUNAL DE APELAÇÃO DO Apelação civel "e.x-offic10" n ° 36. flpelado Sindulfo Nunes Torreão Prc-
ESTADO da comarca de João Pe.ssôa. 1desqu1- liminarmentt anulou-se o processo, 

te amigavell Relator des. José Flós- contia os votos dos exmos. des. Mau- PARA A MULHER 
32.ª - sessão ordinária, em 24 de colo. Entre partes: Arnaldo Aguiar ricio Furtado. Severino Montenegro e 

maio de 1938. do Amaríil e d. Georgina Lins de AI- Presidente do Tribunal 
buquerque Pessõa Fõram os respecti- Artravo de peti<;-5o criminal "ex-of-
vos aut.os com vista ao exmo dr. ficio'' n. 0 36, da comarca de C , Gran-
Proc. Geral do Estado . de Relator des. Flodoardo da Silvei-

Apelação civel n. 0 57, da comarca ra. Por unanimidade de votos, negou
compareceram os desembargadores; de Banane.l,ras. Relator des. Paulo ~e provimento ao Agravo_ Impedido o 

Hipacio. Apelante d. Ma1;a Eugenia exmo. dPs_ Agripino Barros. 
souto Maior, Paulo Hipacio, Flodo- de Andrade Bezerra; apelado Augusto Apelação criminal n. 0 55. da comar-

Presidente - Souto Ma10r. 
Secret:irio - Euripedes Tavares. 1 ~ ~ 1 f] 1 ili 3 1 J : i i l ~ 1 ~, 

{O REGULADOR VIEIRA) 
ardo da Silveirn, Mauricio Furtado, Bezerra Carneiro da Cunha. Foi com c~ de Picuí. Relator des. Paulo Hipa
José Flóscolo, Severino Montenegro e- vista ás partes e ao dr. Proc. Geral r10. ".'-Pelante a J . ~Ublica; apelado 
Agrlpino Barros. O .dr. P1~oc. Geral do Estado _ Scvenno J:tamos da S1lva. Deu-se pro-

~~ce~~it !oeri;ioj~;m~~a~~o compa-1 Ap~:~~~g~1v:1º na~o~~~°ctt~~ll~~~: ~: ~:groettiar~ ~~á~~~~. t~~o rg~i:~~in~~ 

A mulher não soffrerá dôre~ 
Allivia as colicas uterinas em duas horas 

Lida, foi aprovada, sem obsC'r\fncão, Campina Grande. Relator des. Agr1- do ::irt . 294 ~ 1. 0 da Cons. das Lf'is 
n n.ta c!,1 se-ssão ant(:'rior pino Barros. Embargantes Luis Drey- Penait 

Emprega-se oom vantagem para com• 
bater a~ Flores Brancas, COltce.s Uli,P,rlnu 
Menstruaes, apôs o parto, Hemorrhagta11 t 
Dores noa ovartoa. 

Distribuiçôes ~ 

Ao desembargador Paulo Hlpacio: 
Apelação criminal n . 0 91, da comar

co de João Pes.sôa. 1 .0 Apelante o 
réo José Pereira Moreno; 2. 0 apelan
te o dr 1 . 0 Promotor Público; 3 . 1) 

npelante o réo Moacir Medeiros vul~o 
"Voador'; apelados o dr. 1. 0 Promo
tor Público e José Pereira Moreno. 

Ao desembargador Foldoardo d~ 
Silveira: 

Apelação cível n. 0 58. da co~nrca 
de Pntos. Apelante a Companhia 1n
dustrinl, Comercial e Agrícola; ape
lados Pedro Meira de Vnsconcélos e 
sua mulher. 

Ao dcsemb::i.rgador Maurício Furta
do: 

Apelação civel n. 0 59, t investigação 
de,., paternidade,, anteriormente dis
tribuida sob n. 0 56J, da comarca de 
Campina Grande. 1. 0 Apelante a me
nor Maria, representada por sua mãe, 
Amé1ica Evangelista de Lima, por ~eu 
assistente judiciário; 2. 0 apelantes 
Joséfa Clandino do Nascimento e seu 
marído Pedro de Mélo; apelados os 
mesmos. 

Ao desembargador José Flóscol 1: 
Apelação civel n. 0 60, da. comarca 

de João Pessõa. rinvestigaçâo de pa
ternidade) . Apelantes Elza, Maria de 
Nazaré e Antonío da Costa Pessôa, 
por seu assistente judiciário; apela
do Roberto da Costa Pessõa. 

Ao desembargador Severino Monte· 
negro: 

Apelaç5.o civc-1 n o 61 , da comarca 
de João Pessôa . Apelantes Irnci, Ira
ccma, Inercí Mororó e outros; apela
do.:; o dr. José Muusinho e outros. 

Cot.as: 

Agravo de instrumento civcl n. 0 30, 
da comarca. de Misericordia. Agrav;in
te d. Apolonia Tota Chaves; agrava
do Josué Cavalcante Pedrosa 

Apelação cível n.o 2, da comarca de 
Guarabira. Apelante Horacio de Al
buquerque Montenegro; apelado Se
verino Teixeira de Brito. O dr. Proc 
Geral do Estado apresentou os res
pectivos autos em mêsa por não lhe 
cumprir oficiar. 

Passagens: 

Apelação crimmal n. 0 67. da co
marca de C. do Rocha. Relator des 
P~ul~ Hipacio. Apelante a Justiça 
Publica; apelado João Francisco Ave
Hno. O des. relator passou os autos 
!ei~~~isão do. des. Flodoarcto da Sil-

Embnrgos ao acordão nos autos de 
Agravo de pe~ição cível n. 0 12, da co
marca de Joao Pessôa. Embargantes 
Abdon Cavalcantl d.e Albuquerque e 
zua. ~ulher: embargados João Alves 
de Melo e sua mulher. 

O des. Paulo Hipacio passõu os au-

~C:,Sat~°o 2d: ~i~;~i~a ~esembargador Fio-

Apelação criminal n. 0 62 do termo 
de Sapé, da comarca de M~manguape. 
Relator des. Flodoardo da Silveira. 
Apelante Higino Pereira de Lima: a
pelada a Justiça Pública o des. re
lator passou os autos á revisão do 
des. Mauricio Furtado. 

Agravo de petição cível n o 31 da 
comarca de João Pessôa. Agrav~nt':' 
The Great Western Of. Brasil Railway 
Company Limited; agravados A. F. 
do Amn1:n1 & Filho . O des. Flodoardo 
d~t Silveira passou os autos ao 2. o re
visor des. M. Furtado, 

Apel?çâo cível n. 0 21, da comarca 
de_ Joao Pes~õa. Apelante a Compa-
~h~z~~~ér~~nTci::{egação; apelada 

O des. Flodóardo da Silveira pas
~~~o º1:~~gt ao 3. 

0 
revisor des. Agri-

Jus & Cia. Ltda.; embargada a Fa- Apelação criminal n o 56, da comar
zenda do Estado. Odes. relator m:'ln- ca de Mamanguape. Relator des . Fio
dou que depois de preparados, fôssem dcardo da Silvt-ira. Apelante Eufra.sio 
os autos com vista ao exmo dr. B.c1:ito_ da Silva, por seu assistente ju-
Proc. Gera! do Estado. d1c1áno, apelada a Justiça Pública 

Embargos ao acordão nos autos de Deu-.sc provimento. em parte. á a-
Apelação cível n.o 11, da comarca de pc~a~ão parn condenar o réo no sub
Campina Grande . Embargantes A- m~d10 do art ~94 ~ 2.º da Cons das 
mérico Porto, Antonio Lourenço Porto Leis Penais, por unanirnidade de vo-
e outros; embargados Manuel Ferreira to.s • 
ele Araújo e sua mulher. Foi com vis~ Agravo de petição c1vel n ° 28 da • 

E' podero&o calmante • rcCU1&<1or por 
n:ceU.enc1a.. 

FLUXO-SEDATINA, peu; l'll!I com• 
provada e!rtca.cta t recett.Ml& pnr ma.i. d.e 
10.000 medicas. 

F'LUXO - SEDATINA tli!.OOllt;ca· M tm 
lo<la a para. 

ta aos embargados e. em seguida, ao.--. comaica de J_oão Pessôa Relator des 1 

embargantes, pelo prazo legal José Floscolo Agravante a Fazenda 1 

::::::::

5

criminal n ° 64,_ da coroar- t½];J:1~~~~1 â:dc~:~?~:~-,:~::~ PREFEITURAS 
cn de Areia. Apelante Joao Antonio comarca de Joao Pessôa (acidente no · DO INTERIOR 
de Lacerda, por seu assistente judi- trnbalho1 RPlator des. Severino Mon
etário; apelada a J _ Pública. tenegro. Agravante Bernardo Ramoff· 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MISERICORDIA 

nu~~:~a1;! ·.º A
6
géla~~e c~~J::~çadep:~= f ~f/~:v.

8
~or

0 
i~=~t~~fd;â;º d~~~~~~ro n~~ 

ca; apelado Antonio F1rmmo Cavai- Jgou-se provimento ao agravo. ' Balancête da Receita e Despêza 
canti, . . . Agravo de Inst.rum~nt.o cível n O 30 referente ao mês de Janeiro de 1938 

RECEITA: 

911$600 

Apelação ci_vel "ex-offlc10'' n ° 49 , 1 da_ co.marca de Areia_ Relator des' 
1clesquite am1gavell, da comarca de Agripmo Banas . Agravante a Faze~~ 
J?áo Pessôa. Entre partes: Val!rêdo e~~. do .Esta~o; agravada d . Maria Cor-

t~~~-l1tr~~e:h:d~u~:r~tee;_ Maria de ~!~·
1
_ª_~!};:éd~v~?;:~·~ante do espolio do i~bb!i~ g: t~â~(~a e Pro-

Embargos ª? acor:dão nos autos dt: Nao se tomou. conhecimento do A- fis!ié.o 1 · 153$000 

Fomento á Agricultura 
Serviço Municipal de Esta

tística 
Serviçe de Assistência So

cial 
Funcionários dos Cemité

rios 
Contribuição para a Ins

trução Pública Estadual 
Despêzas Diversas 
Eventuais 

496~200 

420$000 

llSOOO 

50SOOO 

3343600 
518S400 
600$000 

Agravo de petição c1vel n. º 15 . da co- gravo, por unanimidade de votos Ta:-:a de Serviço de Esta-
marca de Campina Grande Embar- . · tistica da Produção 1.810S800 Soma da Despl-za 7:962S500 
gantes José Evaristo de Araújo, Et - Assmatuni. de Acorctãos: TaC~ª sõbre Açougue Públi- 579S800 s~ii~o para o mes de feve- 7:618$500 

~:~º E~~~~-~~d~raª L~~!f:te ft~iiê~1 a dl Pedido d~. férias. !1 · 0 1~, proced~n- Rendas dos Mercados Pú-

~!.~~to~m:~!;~~ri.0: :~P1~tad~ra d~~ ;~n~_: ~º~!{caJis~ J~~~.u~~~gi~- ~~q,t~; Re~~~cao: ~ni~~f!~ouro do 
145SOOO 

26$000 

Tol,/11 15 :581$000 

Proc. Geral do Estado apresentou os Que1ro.z, ~~1z_ de DirCJto da comarca Município 
respectivos autos em mêsa com os pa- de C~J~zeuas... " o Renda do Fornecimento de 
1 
eceres Pet1çao de habeas -corpus n _ 19. Energia Elétrica 

Prefeitura Municipal de Miser1cor-
434S300 dia. 3 de fevereiro de 1938 ~ 

· da comarca de Caj~iras. Impetran- Rendas dos Cemitérios Mu-

Designação de dia: 
te o adv . bel. João· Jurema em favor mcipa1s 48$000 

319S100 
20SOOO 

Manuel A. Silva Barri,, tesoureiro 
. Confere: Hermes Tef>dulo, secretá

rio. 
do paciente, Francisco Bezerra do Nas- Divida Ativa 

Agravo de petição criminal "ex-of- ciment.o vulgo "Paisinho", recolhido á Multa 
ficio" n.º 36, da comarca de C . Gran- cadeia pública de Cajazeiras Visto: Praxedes Pitanga, prefeito . 
de. Relator des. Flodoardo da Silvei- Idem n .o 22, da comarca de João Soma da Receita 

Pessõa . Irnpetrante e pac,lente, o pra- Saldo do mês anterior 
ra 

Idem n. 0 38, da comarca de C , 
Grande. Relator des. José Flôscolo 

Idem n.º 41, da comarca de C. 

so miseravel, João Jovino Bezerra, re-

5:447S600 
10: 133S400 PREFEITURA MUSICIPAL DE 

s. JOAO no CARIRI 
15:5813000 

Grande. Relator des. Paulo Hipacio. 
Apelação criminal n. 0 52, da comar

ca de Mamanguape. Relator des . Jo
sé Flóscolo. Apelante a Justiça Públi
ca; apelado Sindulfo Nunes Torreão. 

colhido a Cadeia Pública desta Capi- Total 
tal. 

Idem n . 0 23, da comarca de João 
Pcssó_a. Impetrante e paciente, o pre
so m1seravel Adauto,;.;uzebio dos San
tos, recolhido n Cadf'la Pública desta 

DESPESA: 

Balancête rla Receite e Despêsa dês
te municipio. referente a.o mês d,.. 

abri) de 1938 

Idem n. 0 55, da comarca de Picuí. 
Relator des. Paulo Hipacio. Apelan
te a J. Pública: apelado Severino Ra
mos da Silva. 

Idem n _ 0 56, da comarca. de Maman
guape. Relator des. Flodoardo da Sil
veira. Apelante Eufrasio da Silva, por 
')eu assistente judiciário · apelada 'l 

Justiça Pública. 
Agravo de petição civel n, 0 28, da 

comarca de João Pessôa. Agravante a 
Fazenda do Estado; agravado Manuel 
Farias Leite. 

Agravo de petic:-ão civel n. 0 29, 
, acídP.nte no trabalho>, da co
marca de João Pessôa. Ag·ravante 
Bernardo Ramoff; agravado o operá
rio João Monteiro da Silva. 

Capital. 
Idem n, 0 24, da comarca de João 

Pessôa. Impetrante Manuel Pessôa de 
Oliveira, do Departamento de Assis
tência Social do Inst. S . José, em fa
vor do preso misera vel Bianor Guedes 

Gabinête do Prefeito 
Tesouraria 
Fiscalização 
Ol)rns Públic~!i 
Limpêza Pública 
Ilummação Elétrica 

909~700 
860;400 
240SOOO 

2 :2310700 
220SOOO 

1 :070S500 

de Brito, recolhido na Cadeia Pública EM SESSÃO DE ONTEM O TRIBU-
desta Capital. NAL DE APELACAO JULGOU OS 

~gravo de petição c1iminal "ex-of- SEGUINTES FEITOS: 
ficio·· n.º 35, da comarca de sãntá 

RECEITA 

Tabéla A - Licenças 
" B - Indú,t:.tl'Üi e 

profissão 
Tabéla c - Impôsto de 

feiras 
Tabéla. D - llnpõsto pre

dt<· 1 urbano 
Tabéla E - Taxa de Es

tatistica 
Rita. Petição de '"habeas-corpus". da co- Tabéla F _ Aferição 

bi;iem n.~ 39, da comarca de Guara- g1a~-~~°ctii~ ~~~~ti~::~~:· ~~~t:r i1:r:~ '' G b1i~;mpêsa pú-

Idem n . o 40. da comarca de Maman- Impetrante e paciente. o preso mlse- Tabéla H _ Patrimonio 
guape. ravel, João Nóbrega de Almeida, r,•- " I _ Iluminação 

Apelação criminal n.º 51, do Termo colhido á Cadeia Pública dest;::;. Gap1- J _ Impôsto s 'veí-
de serraria, da comarca de Banancl·· tal. - Converteram o julgamento ein culos 
ras. Apelante a Justiça Pública; a- diligencia, unanimemente, a fim de Tabéla K _ Matriculas 
pelado Manuel Raimundo de Lima, serem solicitadas informações sôbre a .. L _ (mpôsto terri-
CC'nhecido por Manuel Bento Lima. situação do paciente ao ir. Juiz de t.orial 

557S20il 

973;000 

l .25'.!s300 

956S00C 

635S900 
$ 

9Gs5oq 
199S5CO 

s 
$ 

65S500 

Agravo de Instrumento civel n. 0 30, 
da comarca de Areia. Relator des. 
Agripino Barros. Agravante a Fazen
da do Estado: agravada d Maria Cor
reia Lima. inventariante do Espolio 
do dr . Valfrédo Alves. 

Apelação cível n.º 1. da comarca Direito de Alagôa Grande. Não toma- Tabé'la M _ Rendas di-
de João Pessóa. Apelantes Joaquim ram parte no julgamento, por não es- ven:as 2755000 
Felipe dos Santos e Vicencia Maria tarem presentes no momento os exmos. Tabéla N - Divida n.tiva 1 :103SS00 
da Conceição: apelada n Empreza desembarga.dores José Flóscolo e A-
Auto Viacâo Paraibana gripino Barros Sômn 6: 114S400 

Idem n.º 7, da comarca de João Apelação criminal n.º 67. da comar- Saldo que vem do més de 
Julgamentos: Pessôa. Apelante a S. A. Industrias ca de Catoié do Rocha. Relator de- marco 

Reunidas F. Matarazzo; apelada a sembargador Paulo Hipaclo. Apelan .. 
Pedido de férias n. o 20, da comar- Prefeitura. Municipal. te a Justiça Pública: apelado João Total 

ca de João Pessôa. Relator des. Sou- Idem n.º 17, procedente do supre- Francisco Avelino. Deram provimen
to Maior_ Requerente o bel Sizenando mo Tribunal Federal. Apela.nu• a Fa- to á apelacão para condenar o réo no 
de Oliveira. Juiz de Direito da 2.ª Va- zenda do Estado; apelado.:; Juna & gráu minimo do artigo 294 ~ 1. 0 da 
r~ da comarca desta Capital. Fôram Cia. • Consolidação das Leis Penais,- unani-
concedid&.s as férias. unanimementt. Idem n. 0 96, da comarca de João memente. 

Agravo de petição criminal •·ex-of- Pe~fôa Apehnte a Cla. Na~icnnl de Ap~elttção civel. da comarca de João 
ficio" n -0 :.:s, da comarcn de C Gran- N;lve.;açio Costeira; apela~ 1 ;1 Fazr,1- P_essoEJ. Relator desembargador Agri
de. Relator des. JO!>é Flóscolo. Por dt, Mmücip:;.l I pmo Barros. Apelante a Companhia 

~l~~~~;id:geR~~uisºot~s, negou-se pro- Ai:if~~l~go~i;:~ ~~~ri:~ ;:,º\:,~~~~i ~: ~e~~:r~o~i;7;:{g~ã.~~r~:l~~~vfm:~: 
Agravo de pc-tição criminal "ex-of- S[•pt, da comarca de Mnma•1gunpe to á apelacão para reformar á Je?l

cio" n.º 41. da comarca de C. Gran- Err:.bnrgante o dr. Ademur Vid~l e ~u~ tcnça apelada, unanimemente. 
de. I:l,el.ator des. Paulo Hipacio. Por r.rnlher; embargados o espv110 d~ cd Apelação civel, procedente do Supre-

~~~~~~m~~ª1~ri:~_votos, deu-se provi- t ~~~tilp~~nsd~e 1~~~q~:r:;:~Ü~ep{~~;n~ g1a~g~~~brut~~~d~~~~alda ~ll~~~~a~e~~= 
Apelação criminal n. 0 52, da comar- d. Cecilia Lins. l2nte a Fazenda do Estado da Parai-

ca. de Mamang-uape. Relator des. José I Fóram assinados os respectivos a- hn: apelado o dr. Aureliano de Albu
I•loscolo Apebnte a Justiça Pública; cordáos. C\UPrt1ue Luna - Negaram provimen

DESP>:SA 
Paragr~ fo I O - Prefeitu

ra Municipa 1 
Pnr"grafo 2 u - Secreta

ria 
Paragrafo 3 ° - Tesoura

ria 
Pararra ro 4. 0 

- Serviço 
de Esta tisticA. 

Pr.rngrafo 5.,, - Fls(;allza
cão 

Par~l'4"r::ifo 6 ° - Obras 
públiras 

Paragrafo 7 {' - Estradas 
de rodagem 

Para'?r::tfo 8. 0 
- Ilumlna

ção 

2ij 2&4$709 

34 .399Sl00 

1 :339S300 

450.000 

5006000 

200SOOO 

904$400 

5:J1~5f)lJ 

l :898S00U 

Agra.vo de petição civel n. o 33 da 
comarca de João Pessóa. <cauçâ~ de 
opere . de molendo) . Relator. des 
Mn~Iic10 Furtado. Agravantes Pedrà 
Batic;~n e sua mulher; agravados o dr 
f~ub10 da Cunha Rapõso e sua mu- 1,------ - ------- ----------- ---

er O des. ~elator passou os autoc;; 

CREME MILHO 
to á apelação, para confirmar a ~€n
tcnça apelada., unanimemente. tendo 
votado com restrição o exmo. sr. de
sembrirgndor José Flóscolo. 

Par=:ivrafo 9 ° - Limpésn 
publica 

Pnrn.gn1fo 10. 0 - Contri
buiç6'!'S 

130$000 

~~: ;1~~~~~~no ao 1. 0 revisor des 

Embargos ao acordão nos autos de 
Apelação civel n. 0 30, da comarca de 
João Pessôa. Relator des. José Flós
co1o. Embargante a Prefeitura Muni
cipal: embargados L. Costa & Cia . 
O des. relator passou os autos com o 
rela.tório ao. 1.0 revisor des. Severin~ 1 
Montenegro. . 

·Embargos ao acordão nos autos de 
Apelação c1vcl n.0 83. da comarca de 
Bananeiras. Embargante Salustino 
Silvio Bezerra Cavalcanti; embargada 
". Prefeitura Mun. icipal. O des. Josf' 

1 

Flóscolo pn.ssou os autos RO 3 ° re
visor des Sevenno Montenegro, 

Despachos 
Ap<:lacão criminal n ° 90, do Ter

mo de Sapé, da comarca de Maman
guape_ Rrlator de-s Ar;rlpino Barros 
ApPl:mte a Ju tiçn Público; apelado 
~oõo Co1•n1can\i d~ Silvu 

DE 
SUCEDANEO DAS MAIZENAS 

MINHA SENHOR.'\: - JA' EXPERIMENTOU NOS VOSSOS CREMES, 
CANJIQUINHAS, BOLOS. MINGAUS E DEMAIS IGUARIAS. O DE
LICIOSO CREME ))E MILHO? POIS EXPERIMENTE ! 

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

QUILO f $600 Embalagem original e unica ' ½ QUilO $800 
VENDE-SE NA FABRIC.\ I MPERIAL - MACIEL PINHEIRO, 270 -

FONE - 1427 E NAS BOAS MERCEARIAS 

Agente Geral : - R, DE LIMA SANTOS 
BARAO DA PASSAGEM. 9 

Apelarão civcl, do termo de Sapé, da 
comarca de Mamanguape. Relator 
drs(>mbargndor Severino Montenegro 
Apelante Augusto Domingos Meireles; 
Apelado o Banco do Estado da Paraí~ 
b~ - Negaram provimento á Apeln
cuo, unanimemente. Não tomou par
te no julgamento, por ter se retirado 
dfl se~são. por motivo justificado, o 
exmo. desembargador Presidente. 

Paragrafo 11.º - Subven
ções 

Fara~rafo 12.c: - Campos 
de demon!jtração 

Pr.i.ragrnfo 13. 0 
- Despê

sas diversas 
Cré<!it0 e!:>pec ial e Decreto 

n. 53. de 4'4381 

Embargos ao acordão. da. comarca Sõm.a 
de Bananeiras. Relat.or del'iembarga-
dor Flod<?ardo. d~ Silveira_ Embargan- Saldo para o mês seguin-
te Salustmo Silv10 Bezerra Cavalcanti te: 
Embargada a Pre-feltura Municipal. 

120SOOO 

661$l00 

87!Sl00 

194$000 

7 :819$700 

~ Deram provimPnto. em parte, para. No Brmco elo Brasil 20:000SOOO 
modificar o acordão embnrgado, con- Em dinheiro no cofre 6:579$4.00 
tra o voto do exmo. desembargador ----· 
Severino Montenegro. Pre!lldiu o jul- Total • 34 ;399$100 
gamento o exmo. des. Paulo Hlpaclo, ,,,1 

des,...mbargador Souto Maior, por ha- cie 1938. 
não. tomrmdo parte no mesmo o exmo. j Te. sournrJa da Prefeitura, 30 cte abrlt 

___________________________ .; I ver se l"ttlrndo dn .se.ssão, com causa José Chagas Brito, tesot1re-tro 
Justi!lc:ida. Visto - Edua rdo e o,ita. pretett-0, 



~·- A ttNHO - Súbado. 28 de maio dt 19,1~ 

TELEGRAMA_.~ DE SOLIDARJE .. 
DA DE /10 CllEFE NACIONAL 

continuamos, hOjt", a publicac.-ão dM sa ... - João Olimplo Maia represen- nistnrtiva. - M:1ria Lourcte-; Burlt.i. 
expressivas mensagens telegraficas tnnte cln.sse Felismina OlivPira.. I1:murn Pclxolo Mi
que, de todos os pontos do E,;;tnclo Brejo do Cruz, 16 - Qunltdadc re- randa, Emilia Luna, Idnlice Cabral. 
t,êm sido enviadas ao presidente Oe- f~~~l~~~i~t;

1
;~~!~í1~r

0
a1i~.!:.1~~~~~ug~~:1~~: t}~~i: ti~.,e.lia, Amclla Heru·lqllt /'; C 

~:~~tn~~rg1~Lelr~~is~~ot~; il;e "rifn!l~ ttllações vltóri:l C:l.US0 Patrla hlpotc- Campina Grande, 13 - 0 Instituto 
uma O eminf"nte Cl1<·fo N~cional: condo rossencia solidn.ric<l,tde. - 8:1.u- Peclagogico de Campina Grande, pela. 

João P~sl:ióa. 16 Fc,JlC'i.O VO!-;:.ery- d.a<,·ôes rcf;.1Jeitmms. - Oscnr Co~•lho. sua adminLc;traçii.o, escolas e cursos, 
ria pela Jugulação Lerri~·rl mni:.orcn. 1a Brej0 do Cruz, 15 - Os runC'ionarios normal, comercial, secundado, técni
sendo vitima_. Deus mllJS umu ve:t ao este munlcipio nprC'sent::un a vos/:iencia co~comérciàl, aplicação, respectivnmen
iado v0 ~sencia noupcmdo tüo preciosn. meu interrncc\io C'CJngrntulações sufo- te. secundarias, médio e pl'imo.rio, tudo 
exi~tencia f?Al'íl rrogr<"s~o quericlo Bra- taçfio ag:iladores ordf'm nosso Brasil integrante dnqucln .. entidade ped'a
síl tranquil1'lad,• srt1s govC'rnndos. Res- npresentanclo vosscncin intrirA. .c::oliclrt.- gogica.··. corpo docente e discente que 
peaosas saudnc·õ.C's. _ ,\ntonio )-ft"ndes t"iedadc. Síl11dacõC's. - Cornelio Alves éste assinam, possuido dn maior in
Ribeiro. ('X-pre51dC'1He cnmnra Muni- Azevédo. di$:nação contra os traidores da Pá
cipal. Brejo do Crnz. 10 ...,:_ Cl.1sse agricul- trln. que ás caladas da noite, em nome 

Em respost:i ;'lô tf'legr~una cto sr lores déste município jubila-se em cte Deus, Pátria e Familia. srmclam 
,Anconio Men<l~s I!ib1.-•iro. 0 ~ccr~tâ.rio ter de.stino Patria vosi:;a. clirrC':i.O e ron- desordem. tuina e morte com instin
do ChL'fe Naci.onnl. 1~m nome de s bn.ter mais umn ve1. intcnto11a subver- to de pervehidade, envin ao Brasil, na 
excia ., enviou l!GUde no,~so conft,!T:1- si\·a. Sau<lacõcs. - !\Ia.nuel Canloso d·_• pessõa do Grende Chefe Nacional 
neo O seguinte desp:1cho ele agradeci - Souza. pela classe consubstanciado em vo~a excelencia, 
menta: Ing·ó. 15 - Cot·no c'ocf'nle Gruoo F 'i - o defensor da integridade moral r 
. RIO. 34 - Nome Presidente Repú- colar ·· Abe·l dn Sllva ·· apresento. vnlo- polilicn. da "Unidade Nacional•· - a 
'biica apr::i.z.me ngr:1deccr pntrioticas raso Cheft· Nacional as mais ..,in<.·(·ras afirmação i:,;incera. leal e inqucbran
expre~sões solidariedade vosso tele~ra· e Justr,s cong-rntulaçõcs fracasso mo~ t..avel, da solidariedade com que os 
mn. 1; corrente proposito levante ma. vimrnto ·;uhvcr,üvo. conM·quentemente docentes e mocidade estudantil, con,o:;. 
drug~cla 11. Cordlais s..'1.ud:.i.cões. - grD.rnlc est'.:lct1stn ter saido ilé:-io igno- titutiva dnquélc Instituto, manifestam 
Luiz Vergara. SC'cretario Presidenr:b. minioso atentaclo pelo~ i,;cLL'> o.spectos o seu rcgosijo por haver vossa cxce-

Pinucú, 15 - O nosso pais tendo-vos perversos, a.lé então incditos vid::i. so- lencia., escapado incolume, do :1te1tta
Ircnte clestinos vem alcançando cons- d~~õ~J~o~t

11~11~~1tt~1b~;~~;~t~:.ªs Ji~ do covarde, do sigma verde . 

. ~~~,e~o:~~
1ii~5

·c~~~~!tu:~iJ~~o c~~vi~~= Mila!"lez Dnn_tos, Mariêta Rodrigues, ~ff~!ct~'lUl~~~t!s V~~1~er:c1:n<ü~·is , 
enes voto.<; felicidades. Saudações. - 'Leo~it:1 Pereira, Cand1da Amelia de Diretor. Manuel de Almeida Bnnêto, 
rofessvrns Beatriz Loureiro. Geralda F.aria~. José de Almeida Junior, Augusto FP
oprs. Dolores AztvCcto e alunos 1.º / lnga, 15 - Pelos rduno,; 5·º ano Oru- lipe Sanliar.o. E.'iter de A1.evédo Nas-

nno Grupo Ademar Leite. 'po Esco~~u ... Abel cl~. Sll~a" nr,re . ..:;en- . t Fl . S hul Z f . R 
P1a1.cô 15 - Professor::t Corcm::ts turnos smrC'1.ts fel1c1la<"'ocs f1.1eo."~() ~~:enJ~'cob a~~oe:er ~: iuf:1~arc:: 

wltamcnte rneus nlunos fel!c1to vos-1 materw.l e mot ai tPvoltantc •' lC:'lt r,.cto lino' de Oliveira. Joã~ F_ Crreira e S_'ilva 
ncia grande v1tm ia contra tmm1gos regime e P;~a (.;raude ?hefe N'~C'l'l- Otilia Snnipaío 'Xavier dr. Carla-; A-· 

,osso caro Brns1l Respt'itosamcnte - ~al Saud9 -oes iespeilo .. as - 811 ~10 lencar Agra, dr. Al'llonio C:1brnl dt· 
ranosca Pere1rn orges, Dovid Joige. Wilc.on France~ Juno Rique. Severino Bezerra de Fran
Pinnco 15 - Ap1,esentamo..,, grande lma, 1~osé Na~ime1l\º· f 11~m,1r,~ent;,_1, ça Antonio correia Lima Noemi 1"1-

Chefe Nacional smceros parabens v1- C~oh e tieve O ar a e ns ' r<><; e a!1°10 Marinho. Elza Triglleiro. Olavo 
tona ob!1da contra_ tmmigos nossas A eI!'1 5 Iva. ,r . l Bilo.e cru1,, Porfirto catào, Eliezer ele 
mstitmcoes Saudnçoes - Mnria Gam- sé1~,!!,..áor1,15pa-Ersceolol~...,1 ~~rg~1º~:"nt~7l\•a2" Ar_aújo Pe_reira. Elia_s de_ Araújo Pe-
barrn e alunos professora Olho Da- ,. M A d p t 1 N apresentamos nossos pnr:1ben~ C'hefo I reira, . .,1 anu me~a1 e ~~en e , o~ 

;Íancó. 15 _ Congratulamo-nos vos- Nacional ter abafado e saido iléso pr·1·- emi varlos . da S1lv_a Od1h1; Leal eh 
eia ultima. vitória obtida contra verso atentado maus brasileiros 1~ ·.'a - Paulo Acac10 o.alvao .. A~a1 Borbore · 

perigosos mimigos nossa querida Pa- ram efeito pa_ra vergonha nossa hbtr). ma . C
1
as tr~, Maria Re?_ umda Vcn,tura, 

tria.. so..udo.çõ~s. _ Marin. Lopes e alu- ria e civilizaç:io. Sn.uclnçõrs. - <Hlvan LetI.Cfa P1res, Dulceh~a Fal~om dP 
nos. professora cscoln noturna cure- Rocha ,Jotio Elias, Joõ..o Elias, r ... rn;;:i Carvalho, Auta de ArauJo Perell'a., Cla· 
ma. Martins, Aioda Cardoso, Isabel Mata rindo. Falcão Rocha, Ma.ria. de Lour-

Piancó, 15 _ Aprcsentomos vossen- e Mo.rin Silvn. des Tavnres, Mnrla Naná Ferreira " 
eia sinceros parabens vitória. nossas Ing·á , 15 - Em nome dL-;centes 3. 0 Persen Dantas . 
nstituíçóes brilhante e bravamente ano Grupo Escolar "Abel da Silva'', --------------

defendidas vossencia. Sauctaçõcs. - apresentamo; nossas congrMulações PERDIDOS & ACHADOS 
Beatriz Lacerda e alunos, professora jugulamento movimento subversivo 
Roçn dC' Cima. que visava diret.amenle pessôa grande 

Piancó, 15 - Professorn e alunos ca- brasilcn·o ~overnn nosso amacio pais. 
deira. Emns, município Piancó. con- - Leopoldo Travasses Fllho, José Fe· 
gratulam-~e vossencai brilhante vttó- licio. Antonio Gomes, Nrusa F1.!rnan
ria. ultimo movimento sustentaculo eles,- Marinete e Me1idlte Lima. 
&tado Novo. Saudações. _ Alice AI - l~á. 15 - LcvamC's pelos nossos 
rino Lelte professora colegas do 4.0 ano do Grupo Escolar 

Piancó. 1.5 -Con6r::i.tulnmo-nos vos-1 ·· Abel da. Silva" as no'iSas. felicit&ções 
sencia ma:s u,qn vitória conquistndn grande vitória Chefe Nacional que é 
Querida Patria graC'ns vosso braço glo- 'táhlbl!m vitória do 1,osso regime e 
rloso. Sauda<;õe~. _ Professora Fran- do nosso 1>ais. Saudações. - Petronio 
~i;~a Loureiro e alunos e~coln notur- I ~.ei1:~:· F~a~\~s~;~~f1\º·A:~i~d~ iu:~: 

Piancó, 15 - Congrn.tulamo-nos vos- rlna Pereira. 

O sr. Arqm•láu de Melo Ferréir::t., 
funcionário dn Imprensa Oficio.!, en
controu, ontem, num dos bondes cir
culares, uma. pequena carteira, con
tendo certa importancia em dinheiro. 

O referido objéto póde ser procurado 
pelo seu demo, na portaria dést.a fólha . 

O APROVEITAMEN
TO DO CALCIO sencin. mais uma. vitória alcançad::i. Ingá, 15 -· Alunos 5.0 ano Grupo Es

contra. i1limigos paz qut:xido p::ds. Sau- colar ·• Abel dn. Síl\-a" apresentam, 
dações. - A.rncí Leite e alunos 5.º ano nosso intermedio, ao valoroso dirigente 
Grupo Adernar Leite. dos brasiltiros os mais respeitosos e EM NOSSO ORGANISMO 

Piancó, ,s - Professora escola Bên sinceros cumprimentos por ter sido 

DR . F . POM?EO DO AMARAL 
Vista. e alunos felicitam vossencin ~ abafada a incriv~l masorca integralís 
Brasil grande vitória alcanço.da eon- la, cujos execucores visavam além 
tra perturbadores Pntria . Saudações quéda reg·lm.e a vida dol'juêle que dia-
- M::t.tia CaroUna Diniz riamente trabalha pelo progresso e <Copyriqltt da 1 B . n. para 

Piancó, 15 - Fehcitn.mos vossenclJ. ~~ Aei~!i}a~rurb::-t~n~01~~ã~\\;-ciJ~= A UNTAO> 

ro~ê~;~ s:Lw~ !~ã~l~~~o:!~~~.~d~u~~fr.; zevêdo. Luciln. Silva e Ivonete Garcia. Em artigo anterior, procurámos de-
Brasil tem sido objéto preleção esta la~~;\11~~iclpi~~-o~::i~~a~i~~~~~! ~~= monstrar a importancia da int.roduç5.o 
escola. Respe1tosns snuctaçõet. - An- c;:ão está de lestas pelo fracasso dn de calcio em nosso organismo, insis-

~~~~~a ~~~\ªr~ Xd~:::~isL!i,~~11 cto mi() inacredit.a,el intentona verde, compar- ~~d~ah!~\i~~l:~~~~~e~ ~~~o~rira:i~~ 
Piancó. 15 - Congratulamo-,10,; ,us- f!~~n~it~l~I;º 1J~i~;J.fat~P~~~!1º g~~~1; perturbações que.a carencia dêsse ele· 

~[i~}~:1~ç'~ ~i~?.~t~1'~,:~~:i~ ~;i:i1:~r~~1}:i:.~Zj,~F;!i~:~~:~t~~!~~ :Jt::~~!{i.~~ªr;.~~m1'ri;~·11~~= 
lunos, professora São Pr'lr>.ci:_·c0 MJ magnifico Pais, contando apoío di- de m.tflcicnte para se poder ter a cer-
u!~n~Oti~~n;-te~r~~~~~~:~:n~~;~:1;~~ nheiro estrangeiro. Nossos mais since- ~';t~sde oi~cinf;is, s~t~d~!re~~n~f~e~~~ 
Pronta e energicamente lll )', imC'.,:o l'OS voto::; felicidades pessoais e admi- mesmo. Antes de tudo, é preciso Q\ll 

nhnigos nosso qUNido Brns1 1 Sawl.i- NOTAS DO Fo" RO r.e exerçam normalmente as funções 
ôes. - Ana QUC'iro~~ C:"1.Y11\'.:a,1ti e dtrre.~tlvas. Tambóm convem ter sem-
lunos, profcs.-;orn escol.1 Jc.1,tn!1n co- pre presente que a utilização de> calclo 
ema.. pelo no5so organismo é um · fenômf'-nó 
Piancó, 15 _ P1'0ÍC'S.iOi ,_.·;rct.Jra FOI O SEGUINTE. ONTF.l\-f, O MO- muito complexo. que sofre a influ~n. 

Cni.po Esrolnr ,. Adernar Lf'tLt' .• ,.0111 VIJ.\ l E'.":TO nos C.\.RTORI OS OES'l'A eia de fatores diversos. o aproveita. 
seus aluno5 3.º e 4.''l ano..,, npl·r;:,<>,1·,am C' .\Pl'fAL menta do calcio da alimentac:l.o, com 
vo.o;sencia sinceras com;ratn!rc,.Jc s l Pi,.1 1.' Car•on·o - Escrivão, dr Peclro efelito. depender def certos e1"'11ilibrios 
brilhante vitória repr1m1'1c.l 1 h'bl'lióo " sn 1nos com o os oro espec a mente. 
contra E.,tado Novo feliciriacle Brasil. uitgfrad! ~t~~~~a°s: ao dr. juiz de <U- ~ min~traçõ.o conjunta ell'."-""'c; rloi. ... 
:~!~eit.os~s MlUdações. - E'rnc')t\n..1 reito da 2.ª ,·ara, os autos elo processo- ~e~:~~ f~cfU{!e s~a q~~!~r~~~~ intima 

Pinncó. 15 _ Apresent~mo~ ''tJ.'i•·en- crime instnuraclo contra Scvexino Ri- Fatores harmonlcos também iníluem 
eia sinceros parabans vitó•·m a!c:,.n<,.a- cardo e Antonio Firmino. nn utilizarão do calclo4 A tlreoide te-
da defêsa. nossas instituiÇ(,. ;. Souda· Ao mf'smo juh. Iórn.m conclusos os ria, a próposlto, ação nindn hoje pos
Cões. _ Anita Lacerda e ah.aios, p·-.J· autos de acidente no trabalho do opc- ta em duvida e multo discutida. A 
fe5S()ra Bouqueirão rario José João de Araújo. influência das pnrntireoidcs, todavtn 

Pedra.o; de Fôgo. 15 - F0 \i ~tnmoc; v acfl:~f~s.c~~
1 
a~iti: Joº ;~~d:~f:J1ir A~~ ~!~tc,~;1 

d!~~le~f~~dug/>r~~~\~a d~ 
excía. debelação movimentJ ··:<t!·~·mis~ gusto Joaquim. laxn de calcio em nosso sangue, em 
ta. Saudar,ões. - Alnos Jo Cr:u:io Es- Cartorio do Rt"a- istro Civil - Escri- telação direta com a quantidade de 
eoJnr Peregrino de Carvnf110. vão, Sebasliâo Bnstos: hormonio secretada. A e'.1-:tirpnçíio <1é~-

P<>dras de Fôgo, 15 ._ Pr1>f1~~.,;-,1·as CmTf"m nêsse Cnrtorlo cltversa.,; jns- Ms órgãos ou perh.trhíl.~·óes funclonn\s 
W1~~!>0 c~~~~.;1~

11
;

1
:~:gr~~o c~gia?-1

;~('.~; L!Jicru;Õ<'s de assislencb judiclart!l., do:; mestnos pódem provocnr nlt,,rnçÕl's 

lnodo hn01co toi sufocado atent.1eto ~!!~tdt~c t~~lj~Ji~a~~s';ul~~fíl t~~l~~T~; ~·~::1~ efr;:f'q~~~~n~!!{f!11
~~~· 1~1\~~t~~·t·· 

~-ª~~n'",·rºair\.LeE;:~
1
t,odpo,.

0
fNeo,,v

0
o
1
:., Sduu

1
_
1
~a

10
çrõaes_ .. A-= Souzn. a r:a,..,a posta em lelló.o á ruu De cnpltnl impottnncia para i\ n-

hce Elisa cl; Mr~lo, N~~min,. Carneiro ~~ITt~tce c:st
1
:~~

1
~
1
~
1
i~~~r:Ç~Os~~ ~~= ~~~;~}C~e d~ª

1~!~a!17~an-º~.º ~rtº ptr1~ ~t Mendonça.. Sc,·erlna de Holnndn. rido Epiianio. Indalic10 ele Souza. c;er inclnida em nossa alimenlnç.f'rn peln. 
. ~elo dr. juiz ele dh"ei_to dn 2.ª vnra., lnge~tâo de oleo do Hgado de baca-

f' ·Brejo do Cru. 15. - Vo~!.n. atituae f01 posto. e!n prova. a a.C'~O(le alimentos !hnu e outras gorduras, est.ns prlnci
vtrn~~~ndo trnido:es _pntrla <'~t~sou provi.o:;ionats que neste Jt~1zo move E.e; - pnlmente quando lrradindas. Póde-sr, 
ubr,içoes J)()J.)U}açoo .este .:numc_ipto ter B. de l!ola.nda Ponte:. contra o seu além dts!-iO, nrotnover n fcirmacão rli

~I e ~r meu mtermed10 ~n~rn vos~.n-1 n~.trldo Joao ele Carvalho CMtn; re- rPtn de vitamina D em hO~so organls-
a _c:iloro!-.~-s congratul:1toes. AU'nc10- PL<;tacl&. a cmnncipac;:r10~ de Antonio mo, sob a a.çá.o dos raios ultrn-violetu::. ;t" sauda(:c,es. Antomo Ollmpio 3ezerra Paz, por concess.--:.o do PfOJ)l"iO do sol ou de luz artificial. 
'i'ª· prefeito. pai~. . Disso tudo se lnfére, por con'>eguin.-
ct rejo do C:u_z. lG -- Classe comer- Nesse Cartorio. regir;tarnm-i-c, ante- te, oue os casos numi'.lrO!-.OS dt' dlml-

.0 ~te mu111c1pio rc•conhecen~o pes- ontem e ont.em. ?s óbltos das se~ulnlcs I nui~ú.o da taxa de calcio no (jnngu~ 
~~ \!osscncia plena .enca~·naç.,~º Pa- pessoas: - Maria Mendo..\ Fendra, e de aproveltn.menl-0 in'-uficiente cto tª_ v. <·m co11grntul_or-EP vossC'nc.1a ~el_n Manoel ~do Nascimento, Jo:rna M. d::t. calcio da o.limcnt.o.ção decorrC'm multa; 
rt~~!!:"r~ com que soube reptlir t1 ai- C_onceiçao, Luiz Corde-b-o_. Manuel B:'lr- vêses de defeitos do mecanü:mo ílr 
ri s P,Jtrin aprc~nt:mdo nossa soll- 1·e~o ~o Nascimento, Jos1ldn. Soeres rle :Jbsorçfio ou de regulaç5o e não de 
i::/\tie<.lacle. qualquer contlngencia. - 011,,eira.. Maria Clementina, Jovini::i.no uma falta de ingestão de rn.Jrlo. Ti' iJ.tº 1\In1n, r~pi·e~rntan~I."' rhsse. 

1 

Bathta de Aguiar, J oi.é ele .~ievédo nessas condlçôf's, cuidnr nl)í'nas de 
'"r . ~o do C1 uz. lG - Classe criado- c 1:uz, Carllto Vitorino de Arnu.10. Hn- aumentar. recoirendo ao cnleio mrcH
~ e stc> muniri1>lo rongre.tul:1-se vo~- m1Iton Costa, e ttei,; nntl:mortos. camentoso, n introdução df's.'-.C c·le-

LQ. vitória govérno sttfocaçilo intPn- 06 df'mnLt; C'artor lo~ nao tonieceram ment.<> em n osso organismo n11o re1rn_• 
na 1ulP&Talbt.ns. SaUrl:\çÕí":i res}lf'lto- notas ll repoltagem d.tarta a altu~ção. ' 
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JOAO PESSOA 

B \J,.\ !IIC't:Tl' 1 IN.\ !\C'ElltO lt U'ER EN1'E AO ~U;S DE .\ llRIL DE 193! 

RECE IT A ORDTNARIA 

A - 'l'RIBOTARIA 

1 - Licenças: 

Art. 1.0 
- do Dec. n.O 367, de 29·12-1937 ... _ 

A - Abertura G transferencia de eslabecl-
mentor. com e Jndustri::i.lt . 

B -- Construçóes, etc . . . . 
C - Matriculas de veiculo<; 
D - Afixação de anuncias .... 
E - Ocup:l.Çào das vins públicas 
F - Ambuln.ntes 
I - Licenças d1 ·1ersns 

2 - Imposto prt!dlal .. 
5 - lclem de diversões , 
6 - Idem de indústria e profis,s.ão 
7 - Taxa do serviço so.nitarlo 
H - ldem, idem. de afer,çâ.o . . . . . . . 

10 - Idem, idem, de !isra.lhção de inflamaves 

12 - Outrn.c; tnxn.s 

13 - Rendn. do Matadouro 
H - Idem dos mercaclos . 
15 - Idem dos cemitérios 

R - l'ATRDIONfAL 

16 - Idf'JO cio Hosp Pronlo Socorro 

5 :481S900 

3 :345$000 
2 :23:Jl;500 
3:267SOOO 

200SOOO 
1501,000 

l :025$000 
554WOO 

59 :027~'700 
6:G951,000 

20:0-00.000 
8:761$300 

3181.000 
4:243~400 

1 :450•~ IIG ·77h200 

9 :917~000 
4.:417.000 
1 :832$000 

G :009$000 22: 175~000 

RF.CEIT. \ F.XTRAORDINARIA 

1r.. - Divld:1 a.tiva 
19 - Mult1ts .......... . 

23 :441$300 
l :925MJOO 

20 - Entraclns de origens diversas 322$400 25 :6~9~300 

RECEITA EXTRA - ORÇ.'l~lESTARU 

Imposto de feiro - Dec. 374, ele 21-1-1938 .. 
Taxa de Asststencia Social á Menores A

bandonados, com apllcação especial 
- o,,, Estnduol n ° 910, de 20-12-1937 

somo 

J•ATRIMONJO 

Saldo do mt>s de m:irço . . . 

PC'ssoat efeti,ro 

Malerí::il: 

nESPtSA ORDIN..\.RT..\ 

GAlllN!:TE DO PREFEITO 

Recepções e outras despê.sa~ 

2 :37C~100 

4 :505~000 

3:(C0.000 

200sOO-O 

DIRETORIA DE EXPEDIENTE E F..\ZE!IIDA 

10:425~000 
2:390$600 

G :083$100 

171 :51BUOO 

1G3:6:,,i"'200 

335 : 172:jl)OO 

335 : l 7!SCOO 

3 :660~0 

4:139$000 lG :9>4$600 

DlltETORIA DE OBRAS PúBLICAS MUNICll'AES 

Pessoal efetivo 
Idem variavel 
Material: 

Obras novas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Automoveís, combustlveis e acessarias 
Para. compra de wn auto-C!l.mlnhão . 

4 :655$000 
21 :320~000 

27:332$400 
1 :917$000 
3:506$000 58:730S400 

DIRETORIA DE JARDINS. AGRICULTURA E LIMP>:SA PúBLICA 

Pessoal efetivo 
Idem variavel 

Material. 

8:610$000 
26:583SIOO 

4 :785:130-0 Veiculas, ferrament.::i.. carros de mio e ncessorios . 
Campo de Demonstração .. 3 :647~0-0 43:625~700 

Pessoal efetivo .. 
Idem varia vel . 
Material . 

DIRETORIA DF. ADAS'IECThlENTO 

3:275:lOOO 
2 :921&000 

308.~00 G:50{8500 

DIRETORIA DE ASSISTENCIA E m a&NE l\lUNICll'.U 
Pessoal efetivo . . 12 :490$000 
Idem variavel . l :910WOO 
Material: 
Medicamentos e material cirurgico 
Hospitnllznçfio e outro.., dcspêsas 
E<pedlenle . 

PESSOAL INATIVO 

Puncionários apo..<.;entndos e f'm díspordbllldade 
Pensionistas 

398SOOO 
2:100$000 

369$000 

5 :740SOOO 
-140$000 

CONTRIDUIÇõ E~ E S UBVENQ()ES 

COnt1·1butçfLO p:l.ra o serviço de mendtcancia 
Subvençõe~ . 

DIVIDA PASSIVA 
Contas de exerclctos anteriores 

DESPl:SAS m VERSAS 

F:ventuuis . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Para construções de co.sns de indigentes 

1 :000~000 
O!G~Oú 

3:!r.!OsOOO 
2:000SOOO 

DESPESA EXTRA - ORÇAMENTARIA 
Rcsti tuJçõos . 

Soma. .. 
PATRIMONIO 

Saldo para o mê:1 de 111nio . 

Total .... 

Prefe itura Munlclpnl ele João P essôn, 21 de mnlo dt 1938. 

Manuel Colaço, chefe Secção de contobilldode 

17 :~G7$000 

6 :180~000 

1 :91Gi;OOO 

li :092$900 

5 :920$0-00 

2:H3$900 

174 :265$600 

mo: 907S~oo 

335: 172$800 

GtntU Femandes.itesoure-tro. ,, _,.,, ,,-,sr: 
~•ré tle CarvaU..,, Diret.or .io Ji!Xpedlente e li'llten<la. ' 
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, 
ULTIMA HORA O QUE DEU O SR. GETúlIO VARGAS 

AOS TRABALHADORES BRASILEIROS 

APOSTO O HE'l'lt.\TO llO CHEFE 
NACIONAL NO LICt:.U DE AHTES 
E OrICIOS 

HIO. 27 tA U:\IAO) - Foi :lJlosto 
hojC', 110 Ucêu de Artrs e Ofirios, o re
trato do pl'Csitlcu(r Getúlio \'argas. 

O alo foi pre!.'-icliclo p<'lo prefeito 
Jlcnrigur Dodswot'i.h, comJ>al't'Ceudo 
altas a.utorid:>dcs e gl';uule numcl'o de 
profc:i!>or~ e alunos do cslabelccimcn
to. 

A l'O~SE D .\ CO~IISSAO C'ENSITA· 
UIA NACIONAL 

IUO, 27 (A CN"JAOl - Tcn hrg·ar, 
l1ojr . no Ministério da .Ju'itka, a solc-
11idadf' da posse da C'omis~ã.o Censít.1-
ria Nacional, que se rc,·cstin <le cspc
dal importancia . 

( 11\J,\ E);''ffllH •.STA 00 C.\PlTAO 
t' ARIA LE~10S 

ltlO, i7 (,\ CXJ \O) - O capíC.ão 
}'arfa Lemos. diretor geral do-. Cor
reio~ e Tck1rrnfos, que e,tcvf' rcccnte
lllPHlf" no su.l do Pais, em , hiita <k íns
pt•,:áo aos srrdros po:-;:tais, COll<'Hlcu 
uma <'Htrevh.ta â imprensa cariorn, 
<'IH qu<' s.1 li<'nlou a import.1ncH1 daquê
J*''i Sf"n'i~O~. 

,\dianlou ~. ~. (fll<' já esl~\'(' em Ybi
ta. ao mini 'itro da nal"âo, cor'.>nel 
!\ lcndon('a Lim'-l. a quem .lpresentou 
Yárias sugestões a proJ)osilo. 

UEMITIU-SF. O IHRETOR DO 1:-,,,rs
'J'lTUTO nt; EDUCAÇÃO DO DlS
'J'ltlTO FEDERAI, 

li.10. 27 (i\ t TN J,\.O) - O pr r feiio 
1,r11riqt1l' Uodswo1·th al'l'iton, hoje, o 
JJ<'dido de d t>miso;;ãu tio profes,or .loão 
l'cccguf"iro tio Am,n-:1.l. da clil·eção elo 
ln'itítuto de Eilua{'<'ão. 

llEUNIU-SE O ( 'ONS1:LUO Tf:C:\'f. 
<'0 DE ECO'l'0,11,\ !:: FI~AN
('AS 

ltJO, ~1 (A t •, 11/\0) - Sob a J>nsi
drnria do minislro Souza Costa. sccrc
t..triado pelo sr. \ 'alt>nlim Rou('as. reu
nin-S<' hoje o Con'-êlho Técnl('o de 
rronomia e Finanr;:..s. a fim d<> ,.,in
flar mai,;. um,t vc, a questão da i;itlf'
rul'gi~ narifmal. 011Yindo o m ajor Si
~ismundó MaC'ér1o Soares, profe%or cl:1 
l'<;,coL'l. ,te Ent;·f'nharia do Exerdto. 1 

J"ALAl:A' IIOJE N,\ ·· llOR.\ l'O 
URARJI," O lN1'ERVE'.'iTOR A:\1 :\
RAL t•ElXOTO 

n10. 21 i,\ l'NL\0) - Foi adiado 
pan1. am~nllã. na " lf(,ra do Brasil", a 
inad-ia('ito do aoêlo qur o int::-n·,·n t,,r 
no Estado do Uio iria pronunciar ao 
microro,w <ln ·· 1:at1iobrâs•· . 

O d1•-c-m·so do <'omanilantc .\mar.il 
J•ri'ioto e~lá M·ndo nnsiosam(·ntc a
guardado, vor ser dil'i~ido a tollos O'i · 
hra..,ikirn:co. e rom <'~J)f'Cialidadc aos in
ff'n·c oto1·<'~ "º"' E..,t,ulos. 

D l -~IT?'\C'L\IJO O ~ IL FLôRE~ u '\ 
< UNIIA 

IHO. ·t7 IA. ::\.) - 0 JJrocl11-at.lor do 
Trih1111:LI de ;-,.t1·gurn1wa Nat'ional ap1 c
"('lltou. hoj(• , ch.• uuncia contra o "" 
Fl()r('" tln f'unh~1. f'"X-~O \'<'l'naàor do 
Jtío Gr;ind" tio ~ul. 

S; /\1 FJJ,)IE 1).\ I' \l:..\D,\ TJL:\IL\
Llll~T.~ IJI: 1:; 1>1; ~l,\10 

JHO, ·n - IA. N.) - O dncn,.1 
"J\road\\ :.) ·· exibirá no pró:,,;imo ~a
h:HJo. <'íll ~C-"!oi•\ o especia l, dedicada ao 
01wrá1·)0., carioca'>. um filme da J>.l. 
nul a tn1halh1 4, tri . r•flhz:ula no •li.a 1:: 
Ullimo <'lll horncn.tgcm ao prcs.itlcntr 
(;rtfüio Y.:ll'gll'>. 
-----

LIMITES INTEl
M UNI CIP AIS 

/\ prúpcn,1to recelJcu o ::;r i11tPr•l'11lc, 
frclcrfll o s~<..::111nt(' tf'ic·grama do pre-
fr! lo Sabimo. no Maia . 

"Guarabira. 25 - Exmo Sr I11-
lnvcntor Argemiro de Fi'!Uf'irêclo 
,Jr ,10 Prs~óa - TPnho o prazer dr- co
nnmic;:n ~ v e"da. que cm renni~i.o 
:-.olrnc hoje no ~alão nobrP dc!:>ta Prc
Jf'\tura, assinei os acordos dos limitr 
l'Oll'l os municípios vizinhos de Areia 
:,,.;erra.rln. . Bananeir:ts. Maman·r,unp" 
Snoé e P,Ja1 Atcncio~a·: .'saudacõe~ 
- Subin.wno McLia, prefeito 

A INGLATERRA 
VAI CQNSTRUIR "COURA· 

UI>«!$ DO AR" 
LONDil.ES, 27 1 A UNIA01 - Estti 

,:0111ncl:'Hh B construção dos ··coura 
çndos do J.r" O avi<.:o rilmirant" cha
mar-~e-á ·· Sunclrrlond.. e acaba de 
1-!"r constt"Uido. Esr,;r aparêlho poderá 
percorrer 4. 500 quilometros sem e!
rn.la;s, tro:1spurlancto granrle quantida
tlP de bomba!S exlê:losi,·as e cnnhõe~ 

A missão dos "Cout·acado"' do Ar" 
~r- .. -á vigiar as rótas tn;}J'itirnas da In
t;laten·a. descobrír a~ ba."er- submari
ll:l~ do:; navio!ó\ de guerra inimigos C' 

manter inalteravel a comunlcaç:io r11-
trc os naYios da armada em alto mai 
F.S!'.f': apnrClhos teem capacidade p:.ira 
~tri:wrs nr n Atlsmtir-f"\ Pm ,. ,. l 

ENCEIUlARAM-SE AS PROVAS E- de dê::;~e eminente ,ulto da cienda. 
LliUINA'l'ORl,\S llO CIRCUITO bra"óilcit·a. 
DA GAVEA 

RIO, 27 - íA LNIAO) - Fôram 
'tH't:'ITada::;, hoje, dcfiniti,·amente, as 
\tl'OV:l.S eJiminalori ll.., JHll':l a grande 
onida a utomobili stica. do Circuito d.a 

Gavea. 

lns<'revemm-se apenas dezoito cor
l'Pdo1·<',. con . .;eguindo melhor temt>O o 
volantr paulista I\"ascim<"uto Junio,-, 
num "Alva -Romano•·, faz('mlo todas 
n:; Yoltas on oito minutos, um segun
do e um decimo. Seguiu -se o ··az" 
i\lario Valentim Santos. 

~Ol'berto Jung, que chegou e-m últi
mo logar, recebeu o numero 36. 

O 50.º A:-IJVERS.\RIO UA MOll'fE 
OE TORRES IIOlmM 

RIO. 27 - 1.\. N.) - \ Academia 
i\"aciona.l de Medicina desta capital 
comemorou. hoje, o 50.0 ani\'cl'sário 
do falecimento ti<' ToLTes llomcm, f.i
lando por f.'SSa ocasião, vários orado 
ce~. qne se re11ortaram á p<'t'sonalida-

U~l GIG .\:-ITES('O TU!'IEI, LIGAN
DO O u:~IE A BOTAFOGO 

IUO, '?-7 - !A UNIA.O) - Foi a.pro
,ada a r'(ll\.':ill'Ução de um gigantesco 
tuuel de c,t.raordinaria largura, lígan 
clo a,;; praias do Leme a Botafôgo. 

\ APRl'SENTAÇAO OA BAJI.J)EIRA 
:\'".\C'IONAL AOh NOYúS CONS 
CIU10S 00 15.' B. C. 

( 'U ltlTIBA, 27 - 1 .\ UNJAOJ 
RrH·stiu-..,e de grarlde brilhantismo, ~ 

,solenidade d•t ap1·es~11ta.çã.o da Ban
deira aos no,·o!i consl'l'itos do 15.0 B. 
C .. rf'alizrula hoje, nei:,ta. capital. 

\ S L.\RA'IJAS llRASILEIRAS NO 
MERCADO OE LO'IDIIES 

J,0:'\'URE~. 27 - l.i\ . ;'.\" .) - Yigo
raram, hoje, nesta prara, os prt'l'O', de 
11 a 19 °'!;h11ings" para cada caixa de 
laran,jas brasileiras. 

O MOVIMENTO. REVOLUCIONARIO 
N O M E

, x 
I 
e 

O I 
CXCLUIDOS DO EXE"RCITO 

CIDADE DO ME"XICO. 27 (A 
UNIAOl - O govérno decretou a ex-

ESPERADA A PRISAO DO GENE- ~lt~~o ci1?0!lé~!;~, d~x-~~~e:r~1a~if~~ 
RAL CEDILLO São Luiz de Potosi. 

4(j0 CAMPON!l;SES DEPUZERAM AS 
ARMAS 

ü horas de trabalho 
Puyamenlo suplementar das !toras eJ:cedeu.tes. 
Feriw; remuneradas 
Estabilidade no emprégo 
NCtcion<diz.aC'ão do trab(tl!io com o perccnla,gem obrirtaloria de 

dOls terços de li"aballladores brasileiros 
.Tu11tas de Conciliação para derimir o.~ conflitos tndiViduuis ,, 

co1 iis,;ões mistas par<l resolver os dessídios coletivo.-;. 
Jtegulcunentcu;â.o do trabalho das 11111/11ere,.., e do1'- 111e1wrr.~. 
Refónna da lei de acidentes no trabal/10, estendendo-se vs 1,·c11s 

b,me/ic.ios a toda classe de trabalhadores, tnclusive os dos camvos 
Oficialização dos sindicatos de classe. que de simples as,vcio

c:oe.s JJadiculares p(•s.,aram. o ser consiclerados órgãos de coopPruc:uu 
do pod!'r publico, reve.>tindo-se, assim, de maior Jórca e de 11w1.<i rm
toridade para difender e pugnar pelos ,nterêsses de seus as,"lociados. 

Institutos e Caixa.~ de Pensões e Aposentadoria:, para os m.an
limos. bancário~, comerciários, industrió.rios, estivadores, empregado· 
cm a,mazens e trapiclzes 

Casas para operários, de forma que cada traballtador pedercíser 
o proprietário de sua residência. 

!nstíluiçâo dos salários miním.os, que 1,;erão denlro em úrett· 
uma realidade 

Organização da Justiça do Trabalho. 

OPERARIOS BRASILllIROS: 

Ale hoje, em nenhum pais do mundo. a.\ classes trubalhadnrn-: 
conscrn11ra,n tanto, em tão pouco espaC'o de tempo e tudo isso conce
dido pelo espírito de ju:,ti<_'a de um, 3Ó homem ! 

Trabalhadores do Brasa, cerrai fileiras em tôrno dv Eslacl,J 
Nóvo .' 

Cerrai fileiras em tôrno do vosso grande amigo e de vosso qran
de patrono: GETúL/0 VARGAS. 

Pela Constituição de 10 de Novembro 1 

Pelo Brasil unido e /orle, caminhando vitoriosamente pura 0.1 
t.eJJ.j gloriosos destinos ! 

R E G I 
FIJIERHI A!I.OS ONTEM : 

o 1nenino Inda léto. filho do sr. 

s T o 
- A ~cmhorita Stéla Lins <Je Andra .. 

de. filha do sr. João Firmino de An
drade, residente nesta capital 

S LUIZ DE POTOSI, 27 •A UNIAOJ 
- Na previsão de novos disturbios en
tre os rebeldes, as tropas federais. a 
defesa anti-aérea e o serviço de ...-igi-
1:rncia estão em grande atividade. 

A prisão do chefe insurgente, gener 
l ral Cedillo está sendo esperada ~ 

qualquer momento 

CIDADE DO ME'XJCO, 27 IA Francisco Lms _d~ Oliveira, m~rdómo 
UNIAOl - 400 camponeses depuze- , íntermo do Pali:!ctc dR Re~ençao . 
ram as armas. entregando-se ao quar- - O sr: Ranulf~ Ferreira da Sil-

- Transcorre, hoje. o aniver~ário 
natalício da porfessôra Olivina Car
neiro da Cunha, lente do Instituto de 
Educação que, por êss~ motivo, deverá 
ser muito cumprimentada pelas pes
sõas de suas relações de a mizode 

t.el-general de Santa Maria dcl Rio . va. mecamco da C1a. Prensagem de 
· Algodão, nesta cida_de 

Tod~s as estradas, mclusiVe a Po
;rnmcricana, estão severamente pa, 
tn1lhact:1s, a fim dP evitar r, fuga <10, 
responsaveis pelo movimento. 

PRESOS VA'RIOS AVIADORES CE- - A sra F1·ancísca Ferreira da 
DILLISTAS Silva. e.spósa cto sr. Manuel Araujo 

PATRULHADO O LITORAL MEJO. 
CANO 

CIDADE DO ME'X!CO 27 •A 
UNIA01 - Em poder de vários- avia
Cores cedililstas foi aprtenfüda eleva
ela quantia de 200 mil dólares. 

CIDADE DO ME'XIC'O. 27. (A DESTRU!DO O AE'RODROMO RE
UN_IA01 - Todo o htoral me'i:1cano I EELDE DE "AL RUSSIO" 
e:-.ta sendo pat..rulhaclo por canhonei~ 
ros, a fim de evitar a rntr~dn ele C011: S. LUIZ DE FOTOS! 27 tA UNIA.Oi 
t_rab::i.ndos de ~nnas destinadas ao _ Os aviõ~s legais destruiram, ontem. 
1 cbrldes . . . apôs inte~o bombardeio, o aérodro-
. Na_ c_osta. d~ Tamanhpas a vigilan mo de Al .Russia, tendo .sido tarnbem 

"ta e Eeverissuna. destruídos numerosos dcpó~itos de ga-

)llSANIMO ENTRE OS PARTID,A·- solina. 
RIOS DO GENERAL CEDILLO 

da Silva, artista, aqui residente 
f'AZl<..1\-1 ANO~ HlJJE 
O menino Severino. (i.lho do sr. 

Deodato Barbosa de Lima, do cc..mér
cio desta praçA.. 

- A sra. Ivonilde Viana Pires, es-

f~~~ioct;át~~· ct~
0

~ü1í!'iJ~~ ~~s T~at~~~ 
nêste Estado . 

- O menino Silas, filho do sr. An-

1 ::::º;;~~;;~~s;;~~:;.r:;;:.·~::,r;;,; 

arllsta. aqui residente 

S. LUIZ DE POTOS!. 27 (A UNIÃO• 
Comeca-se a notar certo desnninw 

'll trc O!; · partidarios do general Ce 
fülo, 

A MISSAO CHILENA VISITAS. PAULO 

- O sr. Antonio Correia de Vas
concélos, auxiliar do comércio dcst..'l. 
praça 

- A senhorita Mariêta Correia d:J 
Silveira. filha do sr. M::i.nuel Conei:1 
da Siivcira, residente nesta capital 

- O menino Luiz, fi1ho do sr Josc 
Rodrigues Alves, comerciante em Pa
tos 

- O menino Lovelei filho do sr 
Severino Borba, contra-mestre da 
banda de música da Polícia MIJit.ar 
do Est..ado 

- O joven Luiz Geraldo. filho elo 
sr Eudoclo Tavares de Mélo, pro
prietâ1io nesta capilal 

\ IA.J .\:>l'fllS: 
Prefeito Benedito Barbo~a: - Vol

veu. onlcm, de aUto\'omel, a Alagõa 
Grande, o dr. Benedito Barbosa, ope
roso prefeito dessa cidade 

Algu11s meios ncreditam que o me~~ 
no tenha fu::;ido para os Estados Unl 
los 

S. s. encontrava-se. há alguns dia.s, 
necta capi t~ l. tratando de negocios do 
comuna que dirige. 

S. P.\ULO 27 - 1A UNlA01 - l'~Yl'RE GlJE~ A' lllSSAO ('JIILENA - Seguiu ontem, de automovel, com 
ci1cgou a , e:,~a c1c\ac\C'. pelo Cru.ze.iro .\8 (.,,.JXDECOR/\.Ç'OES DO GO - destino a Campina Grande. o sr. José 

O circules chegados ao 
\Crcditrrn. PI1t"etanto. que 
n5urgenle alimenta, ainda. 
'.--;perança de,, vi lórm 

!º~~;~1~ do ~ul. a Missão Chtlena. pres1d1d~. 'i-.:KiSO BR,\SILEUtO Rodrigues Coura, comerciante ncsM 

algun~a pc.~o u~~t:-~cel:~m?t~~;e\~c:~ concorrido RIO. 27 - 1 A. N , - O ministro Jf~~eSe~teor~~/~d:~~mJid~!;;~e~ec~~ª-
Cesembaroue . .sendo homenageada por Osv::ildo Aranha entregou ontem no ra 
!oct;1s as êlasscs sociais ltamarat..i. aos membros da missão \"ISJTANTES: 

\NTSTIA PARA OS QUE SE ENTRE Estivennn prescn~e:c. o nll"'tTenLOr chilena chefiada pelo chancelér José / Sr., Am~ro Vande:lei; - ESlevc O!t· 
GAREM Ac1rmar ele Barros e o g<'neral Silva Ramon Gutierrez. as insignms co.m 

I

tem.' a 1101.t_c. em vi~1.ta Resta ~·c~açao_. 
S LllIZ DE POTGSI. 27 íA TJNIAO\ Jt1:1üor. comandante da 2 "' Região O presidente Getúlio vargas os o st ·. A1~1~uo de Bauos Vande1lr.1. alto 

- Sabe-se que o g:ovZrno decidrn anis· l\.hlttilr . · - · ., 1 d i~~::h;rorou i~~1
rc;~~~I

1
~e ~ecrf~

1
,
1
~~d/f~~~tt~·11.~l mi~ 

iar os rebelde,; qu~ :.;e entregarçn. 1 Trop..;s_ ~~ gu~imc~o Jedern .e :~ 
-om o fim de evitar o prolongamenl<.• [ F.or_::.-a Pub,!ca p1esta1am ás contmen gri'~s ~~:1~~~~~~~~esdo t~uze11~0·• vano::, litt nt. i~:t;.i~;~·a esta cai.,ilal a p~s-

Fõi. APRESENTADD-Â{PRESíDENTE Do TRIBUNAL DE ~~~;;~1:~·::~:'.'.::.'.:'.: 
cónC'o.., nn Casa de Saúde "S. Vicente 

''º~1
~~ ;-7ri~;;,,~tJ~~~g;;-,·.~çfr~c:;;~: j SEGURANÇA O PROCESSO DOS IN• ~~d;.~~~ºi,,t~:~~~,ç'io 

5~\~~~~~:: ~ ~;';' 
h re"-pcct1vo pie Loura Rocha do RCg:o. rsPúsri do s1 

;If:~f :]~'.i{t:?ir~~,~~:~:.t,~~,1~r1~i1~ 1" EGRA. LISTAS DE SANTA CATARINA ~é1·1~ã!l'l~~t~a~t.rêgo, fo.,rnndciro Clll 

~;r';~~i~:n~~ !:'t~·~\~::.:;º Luz, Josc • ATOS DO PRESIDENTE DA 
rambém dois e,tron~ciros. estão m-1 __ _ _ __ _ REPÚBLICA 

J r;urrns no parô.fo l. 0 do artigo 18, da SO RIO. ~7 1 A UNIAOl - O Prcsitk11tr 
te, n.º 88. por haverem \ornado parte POSTO EM LIBERDADE Q EX-PRESIDENTE DA AS • ria República assinou cm dalu cl, ::~;;:,.::d•L;:;::::: o EX- CIAÇÃO COMERCIAL DO RIO - A PROPAGANDA VERDE :::,te;~_,,:· d:~g;~~t:: decretos . 

PREEIDENTE DA ASSOCIAÇÃO EM CARTEIRAS DE CIGARROS - TENTOU DESCARRI· 
COMERCIAL DO RIO LAR UM TREM - PROMOVIDO "POST MORTEM" UM 

l Rli?éd;.~ ~v~:U~~~1

:~-;·e~~ei~:s,d~ ------ BRAVO FUZILEIRO NAVAL 

Nomeando Clovis Bulcão Vi:,110, au
,iliar cm disponibilidnde da bC'Cr<'l:.11·i;.1 

:1~t2"~;~0erJtb;anr~
1 

·!!~i/i~·~l ~lo r~·~;~ 
de medico clinico deste Minisléno 1\s:meaçáo Com.ercial dcstJ. cidade, fô- 0 SR. A.DEMAR GONZAG.A ESTA- . ~ré~O - e.,;tá sendo ouvido p<'la yo

'll pre~;o por ~u~pclta de ter to1ti~d1) PIA ENVOLVIDO NA INTENTONA hcrn. A ~om.posicão .. cujo ~e~cnn üa-
~r../J:r;l~~i~ª c~J d~d1ff~ª na intentona . RIO "7 ! A UNlAOi Investiga- n-H~nlo 101 t.entad~; vmhri - l ei_eta de Va posta da Víac;ão . 

.A,n_r;rf'! tendo apurado que o e:..:- d('res ·d; Segurança Politica prende- operários da estaçao de Sao 10go. 

1
1··f'-.ide11te da As:.oc1açáo Cometcial do l? 1.n, ontem. ? ~r ... Ademar Gonzaga, PROPAGANDA DO SIGMA EM CAR-

Nomeando Gutdo Marcos Bcnmmini 
,·c;crevente em disponibilid:tclc rio.~ (·:•
tinto~ cartorios. eleitorais do DLlrito 
Federal. para e..._ércer o cargo dr m, -
óico da das.<.;P G. do Qundro II do M1 
nistério da VíaçPo 

:uo não participàra dr 1lenhum modo cmeJor da ,,··cmedi~ . ,. . TEIRAS DE CIGARROS 
.:1u(lf' ii!o\·in1f'nto. a.; autoridades "UVe1ªarlad!lecL;·.1~ulancdi~s; qt,,,~hoa i'.ret~~~~~o ":= 1 . R_J_O. 27 IA UNIP.~01 .-:--. A. pnllr_-l:J. 

1m;,.ram-no em liberdade v • ' ,.. " t d 1 enc1n 1~ 
11hor. além de ser lcrvoroso integr~lista. l :-:~~1~~u,deº'~1;:r~·o~~~a ~ 1;ua éapitão 

l\1?E~I~~~EB~AO Ft~½~o~:~:1'6.5 t~!h~n t~~~~g~~i;t,ed~
10

~taª_cff:tecimen- roe_Ib~() 2!~,r~~i~:s f6;:rr:: ~f~:,~;~~id;~204 Na pasta da Agricultura 
PRESOS Intenogado na deleg·acia. pelo ca- cinta!-., também para cigarros. que t;On-

UIO. 27 1 A UNIA OI O gnvêrnr; 
pitáo Ro1m1110, o ~r. Ademo.r G<;>nzo.- tinham o sigma. 
:..:~- confessou t~r tido rn1 sua res1de11- o gerente da fabnca. sr. Nicol::iu 
"la quatro fus1s. QUC' ~epoh Mirou no Luu Cardoso. decfa.rou não ma15 ef;
lag(,a flodri.so de Fre1t:1s. Neiou. e1'.- ·ar fa!Jricancio tais marra,;; de riga!·

ddiberou, como mcclicta geral, que, IH 
,J.\bor.içf,.o. dus fólhns ct"' pagat11ento 
d:., mê.!: dt maio. não fó!'.\em Incluído, 
o·. nomes do~ Iunrionário'i pn·::so::;., po,· 
forC"H do movimento integralíst<1 fra

•1etanto. ter tomado pm·U> no movi- !'OS 
mento 

c·,i,:;:_.aao, até que se apurem as rçsp0n- :r~t tNTEGRALISTA TENTOU DES-
,.ab1lidades O . ..; que fórem solto~ rece- CARRILAR Ul\fA COMPOSIÇAO 
bcr~ir) po.~teriormcnte Oi feus venci- FERREA 
menlo.'i 

Ao que p;.1n'l"t, essa medida é e>;ten 4 RIO 'l.7 tA UNTAQ, Um indi\'i-
i• ,i ao• fu11cio11ário•; do Instituto de ·~uo. que ;;e apurou ser itltegraltsta 

Pr,..vidC'nc1a, do Banco do Bn1sil -e da tentou de~carrílm um trem colo
~n )~~ !f:o~ô1~1~<; como ~tnda das J ~~-~o nn linha irnnde 1x·dnro d(' 

PROMOVIDO •·PQST-MORTEM .. UM 
BRAVO FUZILEIRO NAVAL 
RIO 27 (A UNIA01 - Por decré

tn de hoje, o Presidente Getu'lio Var
&as promoveu ao posto imediatamente 
~Uµi:'rior o fuzileiro naval Severino 
'Mota de Sousa, qu,, faleci"1\ na n01te 
de 11 do corrente, de!endPndo corajo
"'ªutent.c o Palácio Guan~bera. elo::, ac;
BPlt •ntllo integro Ili 

E~oncrando. a pedido o clirctr,r 
gernl do Departamento da Proà1u.;;:u 
MinN·b.l, Domingos Fleurv dn H.oclrn, 
de 111rmbro da Comi&;áo d<' EflcicnciiJ 
do Ministério: e. nomeando pnrn R'> 
re1crídas funcões. o engenheiro V;.1!
demar José de Carvalho. 

Promovt:ndo á classe imediatu.mcntl' 
~uperior. o agronomo Childerico Bc~ 
v!laqua, da classe I, 

Nomeando Modesto Donatini DH\" 
da Cruz. o!lcial em disponibiltdndr dR 
secretaria do extinto Tribunal Elri
t,oral cto Distrito Federal PAl'í\ oJlcinl 
administrativo classe H . do Minlsté
nQ dt\ Allrteultura 
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REGISTRO CIVIL - EDITAL -
Faço saber que em meu cartorio, nes
ta cidacle. correm proclamas para o 
casamento civil dos contraentes se-
guintes: , 

José Filgueira de Souza e d Josefa 
Caetano de Mélo. que são solteiros. 
1naiores e naturais dêste Estado; êle, 
artista !pedreiro) e filho do falecido 
Ch"o Filgueira de Souza e de d. Fran
cisca Filgueira da Conceição. esta mo
radôra em Alagoinha. Guarabira. dês
te -Estado; e ela, de serviços domesti
cas em casa do professor Aluizio Xa
vier, filha dos falecidos João Ca~tano 
de Mélo r de d. Salustina J\•an~ _d& 
Conceição. São os nubentes :.lo :11c11Ia
dos e- residentes nesta capital, r,g ave
nt<lns 3 de Maio e Pedro I. S66. 

Si alguem souber de algum imp&li
mcnto, opo11:ha-o na fór~na da lei. 

João Pessoa, 27 de maio de 1938. __ 
o escrivão do registro. Scbashao 

Ba!:.tos. 

JOAO PESSOA - Sábado, 28 de maio de 1938 

1 s 
vendido em hasta pública para o pa
gament.o devido á Fazenda do Estado 
e custas do inventario. E para que 
chegue a noticia ao conhecimento de 
todos, mandei passar o presente edital 
que será afixado no lagar de costume 
e publicado pela imprensa. Dado e 
passado nesta cidade de João Pess_ôa, 
aos vinte e sete dias do mês de maio 
de mil novecentos e trinta e oito. Eu, 
Eunapio da Silva Torres, escrivão in
terino o dtilografei. 1 ass.> José Miran
da Henriques. Está conforme com o 
original ao qual me reporto e dou fé. 
- O escrivão, Eunapio da. Silva Tor
res. 

EDITAL DE INTIM:AÇAO PARA 
FORM:A<,:AO DE CULPA DE ERNA
NI PAULO DAS NEVES. - O dr. Si
zenando de Oliveira. juiz de direito 
da 2.ª vara da comarca da capital. 
por virtude da lei. etc. 

PARA SE TER BOA PELE 
A alimentação tem grande influen

cia sobre a pele. As jovens sabem, ge
ralmPnll'. os alimentos que lhes pre
judicam a cutis. Algumas se abstêm. 
por exemplo, el e camarão. chocolate e 
de pratos 1nuito condimentados; outras 
se privam. por completo, dé feijão e'de 
pão. f;ste ultimo alimento tem sido 
apontado como re~ponsavel por mui
tos casos de dbpepsia que se acompa
nham ele manifestações acneiformes 
ela pele O que poucas jovens sabem é 
que o estado ~Pborrheico da pele e do 
couro cabeludo, assim como o apareci
mento de certas espinhas, estão líga
dos, em 45', dos casos, a uma insufi
ciencia cloridica do estomago Nês
te caso o mrlhor tratamento para a 
pele consiste em corrigir etiologica
mente esta insuficiencia clorídrica pe
los comprimidos Baier de Acidol
Pepsina. que se tomam ás refeições. 
As jovens devem, naturalmente, con
sultar o médico da familia, antes ele 
iniciar o tratamento 

leguminosas. o algodão. O café. A ca .. 
na de assucar. A batatinha. A batata 
dôce, O fumo. O coqueiro e outras 
palmeiras de valôr. Pa1Teiras. Cllma.s 
e so1os para essas culturas. Espa.ça
mento. Tratos culturais. Colheitas 
Conservacão do produto. Doenças e 
pragas. Tratamento. 

8.0 ponto - Como escolher uma pro
priedade agrícola. Consideracões a se
rem observri.das. COIJlO avaliar uma 
propriedade agrícola. 

9.0 ponto - Melhoramento das plan-. 
tas cultivadas. Método de seleçâo. Ai
bridação. Leis d<> Mcndel. Aclimacii.o, 
Como evitar os cruzamentos de ::tl
godão. milho e fumo. Como se faz o 
cruzamento da cerna de arúcat. No
ções de seleção de algodão. milho. ba
tatinha e fumo 

lQ.0 ponto - Sementes. Valór das 
bôas semente:;; Germinação. Como s~ 
procedem os en!.aios de germinaç:"tu 
Energia ge1 mina tiva. Purêza. v~1lor 
cultural. Expurgos. Multiplica~ão por 
borbulhas, estacas e bulbos. 

Faz saber a todos que o presente 
edital com o prazo de 8 dias virem, 

PREFEITURA DA Cl\PITAL - que o 2.0 dr. promotor público da co- turos fornecimentos, e revertendo em 
Edital n.º g _ Na conformidade dos marca, denunciou de Ernaní Paulo favor do Estado a caução abaixo es-

11.0 ponto - Lavoura sêca e suas 
possibilidades no Brasil ·· Duylanct 
Crosps.. Jrrigaçâo e suas vãntagens, 
A agua para as irrigações: qualidacle 
e procedencias. Métodos para a elevn
ção das aguas. Canais. Drenagem p 
seus efeitos sobre a constituição do.s 
solos. Diverso~ tipos ele drenas. 

attigos 7.º e 84.º da Lei n.0 47, d~ 31 das N(',·es, brasileiro. com 22 anos de tipulada. 
de dezembro de 1936, ficam convida- idade, solteiro. jornaleiro. rf'sidente o pagamento deverá ser requerido 
dos os coPtnbumtes abalxo relaciona- á rua Bóa Saúde. em Cabedêlo, cOmo á Recebedoria de Rendas desta cida-
das a virrm pagar o imposto umco incurso na sanção do art. 294, ~ 1..º· de, depois de processada por esta Co-

12.0 ponto - Calcular o volume de 
agua de um rio ou canal pelo sistêma 
do flutuador e do vertedor. Cálculo da 
potencia absoluta duma queda dagua 
Carneiro hictraulico e seu principio. 
Dar croquis de uma bomba aspirante, 
de uma a-,;pi!·ante premente. de uma 
premente e de uma centrífuga. 

lançado sobre os respectivos estabele- combinado com o art. 13. da Consoll- •••••••••••• misâo a fatw·a em 4 <quatro) vias, a-
cimentos, dentro do prazo de trinta dação d.as Leis .Pen3:is .. E como não --- -· companhada da respectiva duplicata, 
l30i dias, contadoe desta data. . . 1 tenha sido passivei mtima-.Io pessoal- os agronomos ou engenheiros agro- devendo a ttrimeira via vir devida-

Os contribuintes que não satisft.Ze- mente. por s~ haver foragido. chama nomos que tenham seus títulos re- mente selada. 
rein os seus pa~a_mentos dentro dêsse e cita o refe~·ido denunciado a campa- gularmente registrados no Ministério As propostas serão recebidas no Es
prazo, ficam suJeitos á cobrança ex7- rece~ nês~ Juizo. 110 dia 6 de jun~o da Agricultura, devendo anexar ao critorio desta comissão, até ás 14 ho-

~~t~h~aa dc~t~'à'~~~\° .na rórma do ª' t. i ~~6~~~'\,~::;.;~~,!~/;,s~fstfrºr:~· s"u~';;: ~~1tt~'iº ~~~~!º· ci: ;;~º [~~\~ r:s i~,.ct~~,2i '<I~~~ ~~;'.ºle~~ºc~rr;~= 13.0 ponto - Zootecnía e .seu flns. 

Prefeiturn da capital. em 25 ~e rio do processo e acompanha-lo em mil réis) de sêlo estadual e $200 (du- meira sêlo e!:itadual de 2$000 e sêlo de 
mnio de lfl38. _ José de f'arvalho, d1- todos os seus ter.!11os, até final senten- zentos réis) de saúde. os seguintes saúde. 
i·ctor de Exped. e Faze

nd
a. f1~. eE s~~r:x~~~çªcºhe~~~ P~~a ~~n~ee:t docmnentos: a) certidão de idade ; Nos envolucros deve s'er declarado, 

Allmen.tação do gado leiteiro. Raças 
de bovmos que mPlhor se adaptam ao 
Nordéste. Fenação. Ensilagcm. Como 
deve ser empregada a torta de caroco 
de a1godão na alimentação do gadO. 
Avicultura e sua import.ancia. Dados 
:-obre apicultw·a, serkicultura e suino
cUltura. 

AVENIDA SANHAUA' menta de todos e do dito acusado. ~~ ~i~v;ro~T
55

1f0en;~~a~:~
01

:)of1:~?~~ por fóra '·CONCORRENCIA DE 
mandou passar o presente edital, que oficializada; d) exame de saúde; e) ciMBUSTIV~t~'· d ver-o f zer n 

S1n. - Eugenia no Lima de Brito - s1,etr,bál1·cªafdixoadnoo "oº,.}a?ogaorr,·cd1·aº1 AcosuttNml1AeOe prova de que está quites com o ser- Rec!b~J·g~i~n~e ~enct!s cfesta a cidad:, 
oficina de serralheiro, 280$000. º i ·ut - d. h . d 5 e . 

Outrosim, faz saber mais que as au- v çoEnc~:radªa\ as Inscrições. terá lu- uma cauçaot, e) m bm e1ro, 1 e % cm-1 
diencias dêste juizo se fazem no pavi- co por cen o so re o va or provave PONTOS PRATICOS RUA BARAO DA PASSAGEM 

N.º 225 - Dr. Hermance Paiva -
gab1nêLe médico. 400$000 . 

RUA GAMA E Mf:LO 

menta terreo do predio da SociedadP. ~~. dini~ºci~0~
0
60 !:~;, s~ seq~i do fortinecdiinentot, ªt qual servirdá pa~a 1.0 ..__ Montagem e regulagem das di-

de Medicina e Cirurgia, á rua das gar~n a o con ra o, no caso a ace - versas maquinas agrícola~. 
Trincheiras n.º 42, nesta cidade. Dado ~~~if~:.á c~j

0 
P~~~:a~!c~:â ~~~~u~ taçao da proposta. d d ) 2.0 

- Nivf>lamento.c; 

!õf.ª~sisd~7n~r!: â~d~:s dJe Jo!~i:eJ~ namente divulgado. po!tr:s.e~;e~~~~~rr:~fe~rªcteº:erã: ª~~~= , ru!:1.- Levantamentos de curvns de 
1938. Eu, Pedro Ulisses cte Carvalho, Secretaría da Agricultura, Comer- sentar recibos dos impostos federal 4.º - Determinação do PH. 

No G8 _ Emprêsa Nacional Econo- escrivâo o escrevi. Sizenando d~ Oli- cio, Viação e Obras Públicas, 23 de estadual e municipal, no exerclcio 5.0 - Preparação de laminas J')flra 
m1c~ Ltcla. 1 :6008000 ; n.

0 
81 - Edi_fi- 1 viera. Está conforme com o original; ~:~º, d:eeto/9J!· e-;pe~J~~~i'sc~te~:~~ passado, bem co

1
mo da caução de qu~ ex;i;:ies nuDe·ctroscópic~s. 

cadôr:t do Norte Lt~a. - ~mpres~ 1 dou fé. - O escrivão. Pedl'o Ulisses trata este edita . . - ermmaçao da pureza de 
Const.rutóra de Sort~ids, l .600SOO~ . de Carvalho. · Os proponentes obrigar-se-ão a diversas sementes. 
n.° 18 _ soares & Melo - Casa fe1- -· ADMINIS1.'RAÇAO DO DOl\flNIO tornar efetivo o compromisso a que se o concurso em apreço terá inicio no 
ragens de 2.u ordem, 800SOOO. EDITAL DE PUBLICACAO DE DA UNIÃO NA PARAIBA - EDITAL I propuzerem. caso seja aceita a sua dia 20 de julho do corrente ano. 

N.
0 

2 -: A - Afo1·a~ento. de terrenos proposta, assinando contrato, no Es- Gabinête da Secretaria d:t Agrkol-
RU A MACIEL PINHEIRO ~~i~~fÂ"' _ 'bE~~\!téT~:~iran~! de marmh& e propr,o na~ional - De critorio desta Comissão, em presença tura, em João Pessóa, 16 de maio de 

órdem do .sr. Delegado Fiscal do T~- do promotor publico desta cidade, 11938. 
Henriques, juiz suplente em exercicio souro Nacional neste F-!stado faço pu- com 

O 
prazo maximo de 5 (cinco) . . . N.º 148 - Dr. Francisco Mendonça 

Fi1ho - gabinête médico, 400S00~; . ~·º 
262 _ A . Soares & Cia. - e~cntor~o 
de comissôes. 650SOOO; n .0 269 - Edi
gar Martins. oficina de 2.ª ordem,. 
30>000. 

RUA TENENTE RETUMBA 

na 3.ª vara da comarca de João Pes- blico que O sr. Alfrêdo José de Ataide dias, após solucionada a concorrencia, Francisco V1dal Filho, dlretor inte-
!?:tu~~p~t:\~i~ e~~~ado da Paraíba, em requere~ o aforame~to ~os terrenC?S com prévia caução arbitrada por esta rino. 

d~ marmha, e propno n
0
ac1onal .benefI- Comissão, não inferior a 5% <cinco 

Faz saber nos que o presente edital ciad~s com as casas n. ~ 30 e. 32, da por cento) sobre O valor do forne- EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO 

~;~:~~~s~tlep~~~~c~ue~ivl~~fi\~mªer~~~1~ a~emda .~égo, situados ª.,Pr3:1~ .. ien~r cimento, a qual reverterá em favor do t~~~edi~ir~··d~tz;.~1av~~~ ~: ~~~:~~~ 
te Francis"º Dantas de Moura, esta- g1~!~:lo. ~~~~tci~!o ~~t~To·ãi1.~!~sÓa e Estado, no caso ~e reci~ão do contra- da capital do Estado da Paraíba. em 
belecido na Vila de Cabedélo. desta Os detalhes técnicos e rtemais escla- to. sem cau~a Justi!lcada e ~unda- virtude da lei, etc. 
comarca, á rua Dr. João Pessõa, n.º 2, reciinentos constam do edital n.0 2. pu- m~~~:d~~s:rJ~~~ ád~~~i~~~ªâirel- Faço saber. que tendo sido designa-

bof.;~;i~n~-2~;i~1~.Bento cte Oliveira - ~~~1 eB!~v~g:~i~\:ga:;:;~n~~u c~~~i[[~t ~~;t"adºca~Mr~~ ~~~la~d;~to Uti'!1!º~~ to de anular a presente, chamando a : i ~~~ .• ~4 g:r~ur:.,~i~n;ne~u~~ :: 
do, foi requerida a sua propria falen- 1 Maio de 1938 nova concorrencia, ou deLxar de efe- gunda sessão ordinaria do corrente 
eia; pelo ql;le, preenchidas as_ forf!l,3:- Administração do Domin1o da União, tuar a compra, no todo ou em parte, ano o Juri desta capital. procedi, de 
lidades legais, por sentença deste JUl- em 5 de Maio de 1938 . do material de que trata esta concor- acôrdo com a lei. ao sorteio de 18 ct-

RUA DAS TRINCHEIRAS 

N ° 431 - Luiz Barrêto de Almeida zo, de 26. do corrente, declara~a aber~a Sabino de Campos. escrivão encarre- rencia. dadãos jw·ados que com os três jà 
- barbearia, 160SOOO. a falenc1a do mesmo comerciante, as gado da administração_ Class,:: G . Campina Grande, 16 de abril de considerados sorteados na fónna do 

AVENIDA CRUZ DAS ARMAS 

N.º 922 - Elisio ,Gonçalves - c1:sa 
funerarla, 450$000; n .0 957 - Severmo 
Lourenço da Silva - quitanda, ..... . 
150$000 ; n.0 1.276 _:_ José Coutinho -
oficina de sapateiro, 20$000. 

PRAÇA ALVARO MACHADO 

12 horas, devendo o seu termo legal 1938. art. 39. § 2.º do dec-lei n.0 167, de 5· 
ser fixádo logo que os sindicoslnomea- Administração do Dominio da União Jonas 1\langabeira. - Contador. 1-938, formarão a lista dos 21 que têm 
dos forneçam os elementos precisos, na Paraíba _ EDITAL N.º 3-A - VISTO: José Fcrual - Engenheiro de servir na aludida sessão. tendo 
de conformidade com o art. 23 da lei Aforamento de terrenos alagados e Chefe. sido sorteados os seguintes: - 1 - Dr. 
n .0 5.746. de 9 de dezembro de 1929. acrescidos de marinha - De ordem do EDITAL - Secretaria. da Ag.-iculíu- Raul de Barros Moreira.;. 2 - Dr. Ota
Fóram nomeados sindicas os credores sr. Delegado Fiscal do Tesouro Na- ra, Comercio, Viac;-ão e Obras Públicas vio Ferreira Soares; 3 - Dr. Osorio 
J. Minervino & Cia., desta capital. cional neste Estado, faço público que - Programa J>ara o concurso que se Lopes Abath; 4 - Francisco Carva
Ficam notificados todos os credores do o sr. Henrique Justa requereu o afo- vai proceder para o provimento ~e IMhºan; oe5l M-o,·Ae1·nrtao1dlieo MMenuerlzebsé·,ca7; _GD-r. 
falido para apresentarem em cartório ramento dos terrenos alagados e acres- <'argos de Inspetôres Agrícolas - Para 
no prazo de trinta (30) dias, em du- cidos de marinha. sitos á. margem di- conhecimento dos intere.ssados. torno Manoel Medeiros Coutinho; 8 - Luiz 
plicata, as declarações e d~c~men,os reita do rio Sanhauá, em frente á Es- público que é o seguinte o prog1·ama Paiva · 9 ·- Luiz von Sohsten; 10 -

N.'> 77 - Valdemar Aranha - café, comprobatorios dos seus cred1to,3, na tação da "Great Western'', nesta ci- par.::i. o concurso que deverá realizar- Migue'l Reis: 11 - Dl'. Maria Gusmão; 
360~000; n.

0 
77 - Diomedes Soares - fórma do art. 82 da citada lei , bem ctade. se, nesta Secretaria, para o provimen- 12 - Dr. Alfrêclo Monteiro; 13 - Do

pensão. 280SOOO. come ficam convocados os mesmos Os · detalhes técntcos e demais es- lo de cargos de Inspetôres Agrícolas: miciano Nunes Soares; 14 - Antonio 
credores para a primeira assembléa clarecimentos constam do edital n .0 1.0 ponto - Solo. Como se fórma Pessóa de Figueirêdo; 15 - Antonio 

:~E::D~ ::R::li~:e::~UN::a- i0H}f;!!;r1::!: 11.~~i{t~:;:1; y:~~~~~ªfho ~i~i+~::•ª~ ii~ci:àiçã~ J1it1z~!t:d~i:1r;:\e1~~A1?:~{:1 ~~~ir :1~l~ufitf Jt {~~;~ 
blnête dentãrio. 400$000. sado nesta cidade de João Pessôa. aos Administração do Domir,Jo da União, solos e sua importancia. Como conser- jw·ados já considerados sorteados na 

RUA DA REPUBLICA vinte e sete dias do mês de maio de em 17 de maio de 1938 var a bõa estrutura dos solos. Erosões !'órma da lei. por não terem compare
mil novecentos e trinta e oito. Eu, Sabino de Campos, escrivão encarre• e modos de evitá-las. cido á nrimeira sessão ordinaria deste 
João Bezerra de Mélo Filho, escrivão gado da Administração, classe G. 2.0 ponto - A humidade no solo. ano. pafa a qual fõram sorteados, são 

N.º 647 - Miguel Freire - depósito do comercio fiz datilografar e subscre- Importancia da agua, Como a agua os seguintes: - 1 - Dr Luiz Gonzaga 
de moveis, 500$000. ví. _ José de l\liranda Henriqkes, juiz PREFEITURA D:\ CAPITAL - Edi- se mantém no solo. Como aumentar de Oliveira Lima ; 2 - Dr. Pedro Ben• 

RUA 18 DE NOVEMBRO 

N ° 76 - Severino Anacléto da Sil
va - quitanda, 150SOOO. 

AVENIDA GENERAL BENTO DA 
GAMA 

N.º 225 - Severino Freire de Araú
jo - açoug·ue, 240SOOO. 

EDITAL DE 4.• E ULTIMA PRAÇA 
- O dr. José de Miranda Henriques 
Jutz suplente, no exerctcio da 3.a. vara 
du comarca desta capital. do Estado 
da Parafba. na fórma da lei. etc. 

Fuço saber a todo.'J quantos o presen
te edital de 4.ª e ultima praça virem 
ou dêle noticia tiverem e interessar 
possa que, ás 14 horas do dia 8 de ju
nho vindouro, no predio n. 0 42, sito á 
rua das Trincheiras, desta capital, o 
porteiro dos auditorias ou quem suat:. 
vezes fizer, trará a publico pregão de 
\renda. e arrematac;ão a quem mais dé1 
~ maior lanço oferecer, o predio n.0 

239, sito á l'Ua Minas Gf!i:lits, dest:i ca
pital, construido de tijolo e taipa e 
coberto de têlha, edificado em terre
no foreiro, medindo 12 metros de 
frente po1· 30 de fundos, oitões livres, 
avaliado em dez contos de réis, per
tencente ao espolio de d. Francisca 
Juvenciu de 1''iguelrêdo, o qual vni ser 

suplente em exercicio na 3.11. vara. tal n.0 7 - Faço público, para conhe- a retenção da agua no solo. Conser- to Collier: - 3 - Dr. Olivio Marója. 
cimento dos interessados, qur até o úl- vação da humidade A todos os quais convido para com .. 
timo dia do corrente mês esta Prefei- 3.0 ponto - Trabalho das ma.quinas parecerem á sessão do Juri tanto no 
tura recebt:rá, á bõca do cofre, a 2.ª agrícolas. Discrição das maqumas e dia referido á hora mdicada como nos 
prestação do imposto predial. cujo im- valôr e emprego de cada uma. Porque. demais enquanto durarem os traba
porte total seja superior a quantia de se ára e quando. Arados de todos os lhos da mesma sessão. sob as penas da 

EDITAL - SECRE:TARtA DA A
GRICULTURA, COMi:RCIO, VIA
ÇÃO E OBRAS POOLICAS - Ins
crições pa ra o concurso que se vai 
proceder para o provimento dos ca r
gos de inspetôres agrícolas. - Faço 
público, para conhecbnento dos inte
ressados, que, de ordem do sr. Secre
tário da Agricultura, Comercio, Via
ção e Obras Públicas, ficam abertas 
nesta Secretaria, pelo prazo de 60 
dias, a partir desta data, as inscri
ções para o concurso que se vat pro
ceder para provimento dos cargos d e 
inspetôres agrlcolas. 

Só poderão concorrer ao concurso, 

fllXIR Df nDOUflftft 

i 
PODEROSO 

ANTI-SYPHILITICO 
ANTI-RHEUMATICO 
~~l;E?Cf '?!'~u~~o 
Depmllvn do Sangue 

100$000. tipos. Grades e destoca.dôres. Pra~7 Jei. 

rl%aas;::s~a~ã~r:~~·e:gf:ª·ct!e~uft;efâ; ~~fJ~r:s i~o~o;di~:S~ª~~f}:~ei~ai.e53~= O Juri funcionflrá no pavlmehto 
10% . . tras_maq~tinas ogrícolas. M?,qUmas a ~~~r~~.dã :i!fi~~~ '];~i~~~;&.:~en~ºe :::e•· 

Prefeitura da Capital, em 5 de Maio tr3:çao amn:iaI e mecamca. Açao das ma- E para que chegue 00 conhecimento 
de 1938. q~mas agr1~0Jas no solo, na c~ns~rva-_ de todos passei o pre..'iente eclítal que 

José de Carvalho, diretor de e}..--ped.1- çao da humidade. Qua1;do empiega-la~. será publicado e afixado legalmente. 
ente e fazenda. 4.0 pont? - Adu~açao organic.a, ~ 1- Dado e passacto nesla cidade de João 

COMISSAO DE SANEAMENTO DE 
CAMPINA GRANDE - CONCOR
RENCIA - EDITAL N. 0 40 - Acha
se aberta concorrencla para o forneci
mento a esta Comissão do seguinte 
material: 

20. 000 (vinte mll) litros de gasolina 
superior, em tambores ou em caixas. 

20 (vinte) caixas de querosene. 
3. 000 (três mll) kgs. de oleo diesel, 

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

xarifado desta Comissão, dentro do 
prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 
assinatura do contrato. 

Será substltu!do dentro de 24 horas 
o tambor ou lata encontrado incom
pleto. 

o material victa6o será recusado, 
perdem.10 o fornecedor direito a tu-

neral e verde. Esterco e seu P1 ep~i O Pessôa aos 23 de maio de 1938. Eu, 
Principais adubos az~tados .. ~otassicos Carlos' Neves da Franca. escrivão d~ 
e fo~fatados e seu !eor. Ac1~_es do so- execuções. 0 escrevi. \as.l Sizenando 
lo calag·em .. Poder · ~ampon do ~º}º· de Oliveira . subscrevo e assino. - O 
Lei do mif1:h~10. Lei de resUtuiçao. escrivão. ("al'IO'i Neves da Franca. 
Qual o criteno qu~ ~e deve adotar !1º 
preparo de uma formula de adu~açao. 

5.º ponto - Noções metereologicas 
do Brasil. Maquinas agrícolas. No
menclatura. Tração. Efeito do traba
lho mecanico sobre os diversos tipos 
de solo, distinguindo os casos de apli
cação. Condições que uma lavragem 
dev~ preencher. 

6.º ponto - Estrumeiras - Estercos 
artificiais. Parcagens. Adubos qui
mices. Quando adubar. Concú.cões que 
influem no efeito das adubações nos 
solos. Enxófre. Elementos raros 

7.0 ponto - Agricultura especial. O 
milho. O arroz. O sorgo O trigo. As 

DINlSTtRIO DO TRABALHO, lN• 
DúSTRIA F. COMllRCIO - 7.' Ins
petoria. Regional - EDITAL - S..la
rio Minimo - O Inspetor do Ministé
rio do Trabalho, Industria e Comer
cio. nêste Estado. fai saber a todos os 
Sindicatos de empregadores e de em· 
pregados, devidamente reronhecidos. 
que a partir do dia 28 dº corente a!é 
o dia 10 de junho proximo. devel'uo 
eleger. em assembléia g~r;tl, os seus 
reprPsentantes á rompos1çao das co
missões do sala.rio mlnin10, tudo de 
acôrdo com as tnstruçõe:s pura i~ 
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p 
Dois Grandiosos Espetaculos 

~at1née ae 15 horas 
P .\l,C'O ,\ 1•'11,11E 

NA TÉLA 

-
::E.Coje no PLAZA·! 

SOI RJt E A'S U 1/2 HORAS 
PALCO & F'ILJM:E 

O ,::;raudioso f'ilme da ( 'iue-.Uiunça Na téla - CL.AEK G-~:SLE e li..d:ABIO:t-::J" DA -.:r:rs 

CHEGA, JÁ É D[MAIS ! A Atriz do Circo 
NO PALCO Nu pa lco-Último espetacu lo do Go:r<...lo e do 1'.'fagro 

ESP ETACULO DEDICADO A?PETIZADA PELO 

O Gordo e o Magro ' 
(cm carne e osso) o Gordo e o :lla~ro 

d1s trib:.iirào BOMBONS ás crianças ! 

Preços especiais - ADULTOS 4$000 - CRI 
ANÇAS e ESTUDANTES- 2$000 

PREÇOS ESPECIAIS 

Adultos 6$000 - Crianças e Estudantes 3$000 
~ ry-..,~~~ 

AMANHÃ EXCLUSIVAMENTE NO PLAZA EM TRÊS SESSOES 

Clark Gal,le (O llRINO ROMAN!ICO) [ l.orela lloung (A B[l[/A PrnrnRINA DA füA • 

O GRITO DA StLVA · . ~ 
Utv.r l\t.J:AGEBTOSO R.Ol.v.l:.A.NCE D.A. ,. , f 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

l.v.l:EI.A. H:OR.AB- PR.EÇOS 1$100 e $B0o 
UM COLOSSAL FILME DA ClNE-ALIANÇA SANTA ROSA :HOJE AS 

7 
E 

CHEGA, '-TA' E' DI~ MAIS 
!a 
SECÇÃO -LIVRE 

"A PREVIDENTE" 
Autorizado pelo. diretoria da .. A 

PREVIDENTE", convido todos os so
cios em atrazo, quer os residentes 
nesta capital ou fóra dela, a regulari
w·ew seus debites para com a refe
rida sociedade. pagando os obitos a
trazados até 31 deste mês, inclusive 
os de números 717 e 718, ~ob pena de 
el1m1nação. 

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

João Pessôa, 4 de maio de 1938. 
Daniel M:utinho Barbosa, 1.º secre

tario. 

AOS MEUS CREDORES 
Estando em negociações para levan-

1 ar um emprestimo a fim de saldar 
1octos os meus debitas, convido os meus 
ncdores a endereçarem ao meu ad
vogudo dr. Alvaro Gaudencio <Rua 
Irmeu JofiJL 165 - Campina Grande. 
os e:sclarecimentos concernerrtes aos 
seus creditas. até o dia 31 de maio 
vindouro. e também ouvirem o mesmo 
;1dvogado sobre as possibilidades da 
liquidação 

Com o presente convite. desejo pro
\':ll' os meus bons proposltos. afastan 
do amanhã. qualquer alegação contra 
:1 soluc~âo do estado atual dos meus 
negocios 

Campina Grande, 20 de abril de 
1938. - J a dcr Sil va de ) IC'deiros. 

1 A firma está devidamente n~conhe
c-ida ). 

EMPRUA TELEFONICA DA 
PARAIBA 

Propriedade da Vva_ Manoel 
Henriques de Sá & Filhos 

Convidamos o~ noSt.os a:-.sinantes "A. 

< omparccerem em UOSl:iO escrlt.orio. a 
Ladeira Felicui110 Coelho. s n.0 , afim 
r!f> efetivarem os depo:'"titos constituti
vos de suas cauçoe~. nte o dia 31 do 
-llrrente. 

Joao Pessoa. 24 de maio ele 1938 

PROTESTO 
NOTAS PROMISSÓRIAS 

SIMULADAS! 
AOS ORS. J UIZES D E DIRE IT O D A 

1.ª, 2.ª E 3.2 VARAS 

Venho de público protestar contra 
o áto do meu marido João de carva
lho Costa. que. além de me infamar, 
quer reduzir os filhos menores á pe
tição de miséria 

Requeri separação judicial do meu 
ma.rido. e intentei ação de desquite, 
procurando antes a prntcção d3S au
toridades. como sejam o dr. Braz B a
racui, Juiz dos menores. e dr. Sizen an 
do de Oliveira, Juiz dos Casamentos. 
e ainda o dr. 'Abdias de Almeida, de
legado do 1.0 distlito, a fim de que os 
meus filhos, ainda na tenra idade, 
não ficassem morrendo de fome. E 
relatei-lhes o fáto: meu marido cons
truiu duas casas de taipa em nome 
de um irmão. e êste, demonstrando ter 
conciencia, afirmou ao ce1. José de 
Barros Moreira e a mim que ia trans
ferir. em cartono, os mesmos bens 
para meus ditos filhos. 

Agora, sou surpreendida com o a 
p_arecimento de uma nota promissória 
simulada. na importancia de três con
tos de réis •3:000$0001, emitida falsa
mente por João de Carvalho Costa, 

ie~~·~~iz~~:c~e~~~a~g~ ~ea1~~:~il~~ 
Comércio_ e até dos oficiais cte justi
çi:1 que fizeram a penhora na minha 
casa. 

Hoje em dia não ha Banco, não ha 
emprestad<?r de dinheiro que empreste 
qualquer 1mportancia com um aval 
de um desconhecido. Pois bem, João 
ele Carvalho Costa mancomunado com 
êsse de&conhecido, que não po~sue nem 
elra nem beira. fabricou uma no ta. 
promissória de três contos de réis .. 
1J;000S000l e 1nandou penhorar bens 
do casal .Já levei êsse fáto ao conhe
chncnlo do meu advogado dr. An tonio 
Bóto que prometeu tomar as provi 
dencias da lei. e vou leva-lo aos drs 
promotore:-. públicos, a fi m de que os 
c::.telional ános sejam punidos. 

CABELOS BRANCOS 
Evttam-sc e dei-;a.parecem com 

"LOÇAO JUVENIL " 
Usada como loção, n ao é tintura.. 

Deposito: Farmácia MINERVA 
Rua da Republica - João Pessoa 

DROGARIA PASTEUR 
aua Maciel Pinheiro n.0 618 e ºModn 

In!antll ". 
Preço : - 6$000 . 

dêsde a palavra .. prote.sto" até a mi 
nha assinatura. 

João Pes.sôa, 27 de maio de 1938. 
Ester Pontes Costa. 
Testemunhas: - Severino Obvio C. 

Mesquita e Lourival Eugenia de San
tana 

<As firmas estão devidamente reco
nhecidas). 

TRIBUNAL DE APELAÇAO 
Autos com vista ás partes, col'l'endo prazo 

na Secretaría: 
Apelação Civel ela comarca de Patos. Apelan. 

te a Companhia Industrial Comercial e Agrícola; 
apelados Pedro Meira ele Vasconcelos e sua mulher. 

Com vista ao bel. Ernani Sátiro, adYogaclo 
ela parte apelante, pelo prazo ela lei (10 dias). 

SINDICATO DOS INDUs- 1
.-----------------, 

TRIAIS DE JOÃO PESSOA F u B A s NúMERO UM 
Assembléa Geral 

De ordem do sr presidente· da Co
missão Organizadora. convido todas as 
f irma::. industriais desta capital. para 
comparecerem no próximo domingo, 
29 do corrente. ás 9 horas da manhã. 
na séde da União dos Retalhistas. a 
fim de assistirem á reunião ela Assem
bléa Geral para aprovaçf1o dos Esta 
tutos P elei<;-áo da primeira diretoria. 

Samuel Glverts. secretârio 

DIRETORiA GERAL 
SAúDE PúBLICA 

DE 

INS P ETO RI\ DE FI SCALIZAÇAO 
DO EXEU CICIO P R OFI SSIONAL 

De acórdo com o artígo 1 ° do decre-
to federal n ° 20.931, de 11 de janeiro 

DE MILHO E' o "LEADER" DOS FUBÁS 

FINO - DELICIOSO - ORIGINALMENTE EMBALADO 
PRODUTO DO MOINHO DA LUZ 

SAQUINilOS DE CELOFANE Quilo 1~00 
" S700 

Peça pelo telefone ) 127 - FABRICA IMPEHlAL 
MACIEL PINHEIRO, 270 

Agente depositario: R, DE LIMA SANTOS 
BARAO llA P.\ SSAGE~I, 9 

ele 1932. o numero de proflsslonais no Deposltos rle drogas. 50
3

1290 (Em frente 
Estado. legalmente aptos p~ra o excr- Na capital. 
C' ICiO ela medic ina é o seguinte: No interior. ~ "Plaza" ) . 

~;d~~~fLal 
1
;~ JonoT":ts'soa·. 24 cte maio de 1938.

1
~ APO·L--1-C_E_S __ d_a __ divida 

ao Cinema 

~~r~~!~~~;~cos ~f Dr . .João Arlindo Oorrêa, inspetor 
Na ,~apitaJ 5 
No mterior 56 •OURO 
~!n:;'ift:1 ;; Autorizado pelo 

A A_dm_ 1n_is_1i_·a-~il.°__ cm~·~!~aJi;h~~e di;~e~:;af:\,r~~~ No interior 32 do Brasil . 

publica federal , ao porta. 
elo!', vende o dr. Horacio de 

Banco Almeida. A tratar na Av . 
João Machado n.0 259 . 

h::ilxadas pelo Diretor do Dcpartamen- Armando de Oliveira? Quem o ;ulgará Estabclrcin1cn1os 
to dt• E!>letlstica e Publtc1dade dés1e capaz cte pagar uma letra promissória licenças renovadas 
Mini.c;tfr l.o df' trCs contos de réis, êle que n ão F armacias. 

Qwusquer et.r . .latcc-íme. nto~ dtvcm I possuc um vin.tcm ? Ent rego o m eu I Na C'ap·l.tnl 
ee-r pedidos <.'Om urgCnda, á Insprt.o~ ca.!;o â Justiça para ibana. No interior 
rJa H.egtonal I João Pcssôa, 27 de mruo de 1938 Drogar 1a.s 

J oão Peaaóa, 2á de ma io de 103a ~-- Ester Pontes Costa . Responsabllíso- Na capital 
Du tau Miranda Jrupet-01 re:;lonu.l me pela publka,;ão do que ebcrevi aqu.i No tntcr lor 

fa rm,tr<'uticos com Agripino Leite, está com-
1~~ pranclo ouro pelo melhor 
9
~ oreço ela praça . 
6 Rua Visconde de Pelotas, 

ATUGA-SE 
A rasa rcccm con struido com aco

mo<taçóes pnra pequena fnmUla e r;a
neada na Avenida Vasco da Oama n .0 

n:>. Tratt'r na lllc: ma a,·cntda--n-G1tm., 
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FREDRIC MARCH - W ARNER BAXTER 

MAGNIFICENTE ESPETACULAR No proximo 
dia 5 de junho no - REX - o 1: lançamento gigante do mês 

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

LIONEL BARRYMOilE - JUNE LANG 

O CAMiNHO DA GLORIA 
Mais um romance colorido amanhã no - REX - na "Matinée Chique" ás 3 horas e em "Soirée'-, ás 6,30 e 8,30 ! 

~ ,, "~ ,.,,. p,- . ....... . .......-4'~, ,,. -
A magfa das côres naLurnis, emoldurando os encantos de um lindo romance de amôr 

ANNABELLA - a mimosa estrêla francêsa ao lado <le - HENRY FONDA, em 

1 D í L 1 o e 1 GAN o 
Com LESLIE BANKS e JOHN MAC CARMACK - o notavel tenor - Uma produção da - 20 th CENTURY FOX 

1 ' 

NOTA IMPORTANTE - ESTE FILME so· SERA' EXIBIDO 'NOUTRO C[NEMA DESTA CAPITAL. 60 DIAS APO 'S SEU LANÇAMENTO NO - REX 
1 1 

QUARTA-FEIRA PROXIMA DIA 1 A PRIMEIRA - SESSÃO DAS 
---- MOÇAS - DE JUNHO NO - REX 
Uma musical romantica e deliciosa!!! 

HOJE NA - MATINÉE COLEGIAL NO - REX - A'S 4,15 ! 
UMA PAIXAO SELVAGEM NUM AMBIENTE TAMBEM SELVAGEM ! 

W ARNER BAXTER - JUNE LANG - em 

o CAÇADOR BRANCO 
Um drama da - 20 th CENTURY FOX 

RUBY KEELER LEE D IX O N em 

AMORES DE OPERÊTA 
UMA ESTONTEANTE MUSICAL AMANHÃ NO - FELIPU 
VERDADEIRA CONSTELAÇAO DE ESTRc'LAS. UM ROSARIO DE MELODIOSAS 

CANCOES E UM OCEANO DE BOAS PIADAS ! 

ALICE F AYE - a garota dos nossos sonhos - em 

Preço unico: SSOO Uma musical da - 20 th CENTURY FOX ___________ .:;.... ________________ .::.,.. _______ _ 
R- E-X 

Soirec á.s 7,38 

O CINEMA DE 
TODA ACIDA

DE CHIQUE 

Sua vida estava constantemente ameaçada ! 

GLORIA STUART - WALTER PIDGEON 
-: em -

O SEGREDO MAGNIFICO 
Um filme da - UNIVERSAL 

Complemento: - NACIONAL D. F. B. 

FELIPÉA 
S01ree ás 6,30 e 8.15 

"SESSÃO DAS MOÇAS" 

A historia de um casal encantador 

HENRY HUNTER - POLLY ROWLES 
- cm -

CARTAS A UM IDOLO 
Um filme da - UNIVERSAL 

Complementos 

Soiréc ás 7,15 

O drama intimo de um homem ' acusado 
pela sua p1·opria conciencia 

LIONEL BARRIMORE 

A VOZ DO OUTRO MUNDO 
Um drama da - R. K. O. RADIO 

Complementos 

l '"' -... .-,, - -- rftr ,-, :tr:;w::r'tJ .... :fflr .. ----......,~. -
CINE s. PEDRO 

1 CINE-IDEAL M ET RO p o L E 
A CASA DOS GRANDES ROMANCES DA TELA 

1 

O CINEMA MAIS AREJADO DA CAPITAL 

HOJE - A's 7,15 horas - HOJE HOJE - HOJE Soiree ás 7 ,30 

Ul\,1A PAIXAO SELVAGEM NUM AMBIENTE TAMBEM SELVAGEM! 
Homens acostumados a vida do mar em luta contra todos os perigos ! 

M u L H E R JOHN WAYNE - em W ARNER BAXTER - JUNE LANG - em 

SENTINELAS DO MAR MARCADA o CACADOR BRANCO --Juntamente a 7 .ª e ultima série de 

FLASH GORDON "> __ ... __ ~- ... ,, __ ----------
Com LARRY BUSTER CRABBE - com- Um l'Omance da - 20 th CENTUR Y FOX 

UNIVERSAL - Complementos COMPLE~IENTOS - BETTE D AVIS AMANHA - Impressionante historia de uma jovem que expõe a sua des- AMANHA as 2 ·~ - Gurisada, a ··Matinee ,• mais animada A 7.ª série de 
graça, para evitar que outras mulheres sejam vitimas do mesmo desuno ! - FLASH GORDON - e mais um ftlme 
BETI'E DAVIS num notavel desempenho, em - :MULHER 1\11\RCADA 
- - --- - -e- Segunda- teira - "Sessão das Moças" - BE'ITE DA VIS, em 
SEGUNDA-FEIRA - "SessãQ Gigante" 

A voz DO OUTRO MUNDO COMPLEMENTOS MULHER MARCADA 

Vende-se ou aluga-se 
t'M Hl'NG.\LO\\' com ótimo ALUGA.SE CA~AS A' VENDA [ ' 

jurdirn, ro111 ht7. e a~ua, <·ornr, rn- !1 I 
O RR IS BARBOSA n1odos par:1 l':tt111 lia, eont dher-

Umn casa á. A ventdn Epltaclo Pes- ()TIM.\ Ol'ORTUNIDAIJE "'1 
ADVOGADO ~ª~ lruleira,. medindo \l rnlr> . :ióa, nova, recuada, oltões livres, toda 

ile frente por 3i uc fundo, en1 murada. com jardim, tendo as seguin- Ve11dem~se as ce.sa.s ns . 886, 870 e 

KUA DUQUE DI: CAXIAS, 1 1 1 l(·tTeno próprio, ú a \ enida Co- tes acomodações: varanda. salas de vi- 880 situadas na rua da Republica, . 
réma,, 7 lü, hondç á porl;i. sita, .1anlar e copa, 4 quartos internos. proximo ao Palacio do Governo, a 

2 saneamentos. etc. Preço baratlssimo. 
Tratar na 1nc~n1u eom u pro- Vêr e tra t-ar. á Avenida Epitacío Pes- tratar na ma Abdon Milanês, n.0 851, 

,ri· ·i sôa n.0 861. Barreiras. , J ela! o 

CINE .. REPUBLICA Amanhã! Amanhi ! 

HOJE - Duas ~essoes as 6.1!) e 8.15 da noite - HOJE ME T.R O GOLDWYN MAYER i 

UNITED ARTISTS apresenta pela ultima vez nesta capital APRESENTA UM FILME ANCIOSAMENTE ESPERADO 

O CONDE DE MONTE CRISTO AMOR QUE REGENERA 
Com ROBERT DONAT e ELISSA LANDI 

: 
rom -

' 
Preços: 1.' classe lSIOO e 2- classe S600 ROBERT MONTGOMERY ELIZABETH-.. PATTERS<>t?11 

' 
e 

' 
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---------------------B R AS l LEI R O 'LLOYD 
'.( P:A'T RIM ON 10 NACION AL)1 

IISILEII IOIES 
Praça Antenôr Navarro n.' 31 

Agente 
(Terreo) 

PAR:A' O NORTB PARA O SUL 
Linha Belém - Porto Alegre 

"PARÃ" 

Fone 1-4-4-3 

(5. 219 tons. de deslocamento) 
Espf'rndo no dia 28 de mnio, sau·á no mes

mo dtn. para : Natal. Fortaleza, Camocim, Tu
toia, S . Luiz e Belém. 

Linha Belém - S. Francisco 
"RODRIGUES ALVES" 
(4.800 tons. de deslocamento) 

Esperaclo no dia 2 de junho sntrá no mes
mo dia para Natal, Fortaleza, S . Lthz e Bel~m. 

Linha Manáos - Buenos Aires 

"ALMIRANTE JACEGUAI" 
(10.000 tom. de deslocamento) 

Esperado no dia 29, salrá no mesmo dia 
parn Recife, Maceió, Baia, Rio de Jantero, Sa n
tos, Paranaguà, . Antonina, s. Francisco, Mon
tev1déo e Bu<'nos Aires . 

Linha Recife - Porto Alegre 
" u ç Á " 

<CARGUEIRO) 
Espera.do no dia 30 de maio, sairá no· mesmo 

dla para Recife, Maceió, Rio, Santos, Rto 
Grande, Pelota.s, Porto Alegre . 

O '"LOIDE BRASILEIRO " E ' UM SER
VIÇO DE UTILIDADE PUBLICA E DE INTE
RESSE NACIONAL. 

Linha Fortaleza - Porto Alegre 
"!;UBATÃO" 

"0 LOIDE BRASILEIRO E DA NAÇAO 
PARA SERVIR A NAÇAO " . 

(Cargueiro) 
Esperado no dia 1 de junho, sairá no mes

mo dia para Natal e Fortaleza. ATTENÇAO: - AVISAMOS AOS BRS. 
PASSAGEIROS QUE SOMEN'I'E PODEIMO 
ADQUERIR PASSAdENS APRESENTANDO 
O ATESTADO DE VACINAÇAO. 

Acceitamoa car1aa para •• cidades 1ervida1 Jela lêde Viac;ãe Miaeira e•• transborde em Aapa doa Reia. 

COMPANHIA CARBONIFERA RIO·GRANDENSE 
Linha rearular de vapores entre Cabedêlo 

e Porto Alerre 
CARGUEIROS RAPIDOS 

CARGUEffiO "TAQUI" - Esperado do sul, ctevtrá chegar em 
nol!SO porto no proxtmo CJln :l4 o cargueiro "Tnqul". Apôs a necessar1a 
aemora, saira para Natal, Ceara., 'l'utoJa e Areia Branca . 

CARGUEIRO "HERVAL " - Esperado do sul , deverá chegar em 
nosso porto no próximo dia 29 o cargueiro "Herval " . Após a necessária 
demora, saira para Recife, Maceió, Rio, .Santos, Rio Grande, Pelotas, 
Porto Alegre. 

CARGUEIRO "TAQUARí" - Esperado do sul. devera chegar 
em nosso porto no prox1mo <.lrn. 29 o curguel.l'o " Taq11ar1 •· , Após a ne
cessar1a demora, s:itro. pnra Macâu , 

Arentes - LISBOA & CIA. 

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

Hospital Santa Izabel. 
16 ás 18 horas. 

LLOYD NACIONAL s. A. - stDE RIO DE JANEIRO 

SERVIÇO RA1'IDO PELOS PAQUETES "ARAS" ENTRE CABl!:Dt:LLO E POR'fO ALl!.Olll!: 

PASSAGEIROS " S U L " l"AS8A0l!:11l011 "NORTE'i 

PAQUETE "ARARAQUARA" - CARGl/EIRO " ARAGANO " - Es- CAl!GUEJRO "ARATAIA" - Es-

Esperado de Porto Alegre e escalns no 

dia 8 de junho saindo no mesmo dia 

para Recite, Maceió, Bafa, Vitória, 

Rio, SA.ntos, Rio Grande, Pelotas e 

perado de Belem e escalas no dia 1. 0 perado de santos e escalas no dia 4 

. 1 
de junho, saindo no mesmo dia para ; de junho, saindo no mesmo d ia. para. 

Recife, Maceió, Bafa, Rio de Janeiro, 1 Natal, Areia Bra nca, F ortaleza , s . 

santos, Paranagué. e Antonina, para Lulz e Belém, para onde recebe carga. 

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

~. ~-·~"~ 1 

PARA DEl\tAIS INFORMAÇõES COM OS AGENTES: 
lNISIO DA CUNHA REGO & CIA, 

E1cripto1ie: Rua Barão da Passagem, 43. Telefone n. 1441 - Telegrama "Aras"· 
ARMAZENS - PRAÇA 15 DE NOVEMBRO N.º 87. 

COMPANHIA NACIONAL DE NAVEGAÇAO COSTEIRA 
[

f .. , D !r:rg,ãoOd~ ~s~teln~a P!l~a ~ ~o H I das ~~r:ul~T:;~ • l 
Tratamento medico .-t cirurgico das_ doenças da uretbra, prostata, bextra 

• rins Cystoscop,as • urdhrosoopJas. 1 PRAÇA ANTENOR NAVARRO, 53 - SOB. 
CONSULTORIO: - Rua Gama e Mello, 72 - !.º and11r. [ _ _:.:::::_:_::_::~=::..:_~=_::..:_=.~~==~-=--::-::::::-~-~;;;;;:;---;~;;;:;;;-""4 umii"""iEl4C~A'1BBIEEIDDEgL~OO 

--- J O A O P E S S O A --- SERVIÇO SEMANAL DE PASSAGEIROS E CARGAS ENTRE PORTO ALEGRE 

1 -~~~~~~~'.'.:.~' I'.._T_A_'.'.G:'.'.l'....B_A".._':' ::::::::::::::~_.::____:::::=J=-=-..:..:_ ____ P_R_O_X_IM_A_S_SA_t_D_A_S _______ I 

FONE 1424 -:-

.. ..._._ '-' '-' ,_,.._......._ __ .._"""'"'-""'-~ 

: SEVERINO CORDEIRO 
1 

Chegará no dia 29 do corrente, domingo, sairã. no º d . h 
mesmo dia para : Recife, Maceió, Baia, Vitória, Rio de " JTA.QUATIA" - Quarta-feira, 1· e JUn n J 

1 ADVOGADO 1 
1 

tmbituba, Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre. "l'fATlNGA" - Sexta-feira, lO de jun °· Janeiro, santos, Paranaguá, Antonina, . Florianopolis, 1 h 

1 

1
1 Aceita causas civeis, comertiais e criminais nesta 1 

capital e no interior do Estado 
1 

l ,-, 

Residencia: Avenida Tiradentes, 266 
João Pessôa 

DR. n~~2~!~.~~~~.Pt!,~!WS 1 
Especialista em doenças nervosas e mentais 

CONSULTA DIARIAMENTE, DE 3 A'S 5 
CONSULTORIO - RUA BARAO DO TRIUNFO, N.º 420 

DEMÉTRIO DE TOL~DO 
, ADVOGADO 

(CRIME, C1VEL E COMÉRCIO) 

Rer,i.: R. Dr. Peregrino, 73 

João Pessôa 

1 

AVIS O 
· hé s F Isco e JtaJaí oom cuidadosa baldea~a no 

Recebemos tambem cargas para Penêdo, J\racajú, 11 os, . ranc t. m ~ .. lieopoldina. RaiJway", 
Rio de Janeiro, bem como, para Campos, no Estado do Rio, em trafego mo ºº. co 

As passa1ens aerão vendidas mediante apresentação do atesta.do de u.cina. 

PARA PASSAGENS, ENCOMENDAS E VALORES, ATENDE-SE NO ESCftlTORJO, ATE' A 'S 16 HORAl!I, 
NA VESPERA DA SAIDA DOS PAQUETES. , , 

INFORMAÇOES COM O AGENTE - P. BANDEffiA DA CRUZ. 

SANATORIO CLIFFORD 
Avenida Pedro li - 1.5$0 

DIREÇ!-0 DO DR. LUCIANO RIBEIRO DE MORAIS 
SERVIÇO MANTIDO PELO GOVERNO DO ESTADO PARA O TRA
TAMENTO MODERNO DAS DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS. 

Durarite o tratamento os doentes poderão ser acom
panhados por seu medico assistente. 

ARTE CULINARIA 
Maria das Dõres 'I'avares, atendendo 

a diversos pedidos, comunica que a
brirá um curso completo de fõmc, fo
gão, cosinha nrtlstica e decoração, a 
começar no dia 15 de Junho. 

Informações: Avenida João Macha
do, 235. 

CRIAS DE 
LOBO 

CACHORRO· 
Ã VENDA 

VENDE-SE CINCO CRIAS DE 
CACHORRO-Limo, COM OJTO DIAS 
DF. NASCl1\1F.NTO. A TRATAR A' 
RUA illLVA JA&Dllll, liff, 

CURSO PARTICULAR 
Professõra 1iplow1.da e com prá 

tica de ensino públlco aceita alunos 
de ambos os sexos, para os cursos 1e 
admissão e primarlo. A tratar ã. rua 
Irincu Joflle, n. 208. ME"n:::ali.:iades 
módicas. 

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

Avenida Epltacio Pessõa, perto da 
Usina da Luz, com bons quartos e 
espaçosas salas, vtsttas, costuras e 
descanço; oitão livre em grande 
quintal e Jardim na frente, toda mu
rada. A tratar na Rua Mactel Pi-
D.helro 11 ° aoa. · 

OPORTUNO 
Paulino Gomes, residente á rua 

Borges da Fonsêca n.0 144. informa 
quem vende um bom terreno na a v. 
Epitacio Pessôa, (estrada de Tambaú), 
com face para 3 avenidas; um nn. 
24 de Maio; um na av . Bento da 
Gama· um na Travessa Floriano Pei
xóto· 'um na Avenida Floriano Pel
xõto; uma bôa casa de tijolo, no~a, 
com agua e luz, na av. 24 de ~aio; 
casas de taipa nas ruas BenJamln 
Constan e Conceição, com agua. Tudo 
por preço de ocasião. 

PROPRIEDADE A' VENDA 
Vende-se uma ótima propriednde em 

Lagoinha (GramameJ , munklpto des
ta capital, á margem da princ1pnl es
trada de rodagem que liga esta cnp1-
tnl á. Gramame. servida por ônibus, 
com ótimas terrenos de várzea e pa.
úes, adaptavel a qualquer lavoura ou 
grande estábulo. com uma áren su
perior a 61 hectares (613.960 metros 
quadrados>. Preço de ocasião. 

Tratar com Jullo Mal'tim,. á praça 
Aristides Lóbo, 72 ou á avenida Cruz 
de Armas, 843. 

Gabinête Dentário 
VENDE-SE um ótimo gabinite ~ 

lário, ('Om 4 mê~e~ dr uso, por prf'CO 
bara.fl..,~imo. Trntar á RUA DUQUE 
OE CAXIAS, 263, 
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