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ANO XLVI .IOAO PESSO.\ - T erça-feira, :JI de maio de Ul:lx 

Vitoriosa a idéia da. fundação da Legião Cívica 
- . . - -. ~ ---=-----=- ::::.::.... :.... 

ELOQUENTES DEMONSTRAÇÕES DE APLAU-ºGETU' LIO VARGAS 
SOS E SIMPATíA PARTEM DR TODO S OS 
PONTOS -DO -PAíS EM RESPOSTA AO APÊ:LO E OS TRABALHADORES BRASILEIROS 

' iComuni<'.ulo do :,.;l·niro de Propaganrta do 

D Ü I N TE R V E N T O R AMAR A L p E IX Ô T Q ~:,~~t:,'~111<11!0 de Eslalí,tica r Publicidade do 

ENTREYlSTADO PELA . l~[-1 sem ao mu11do a c.:oe:-;úr, que o~ 1 do~ ox ponlol" do paí"' têm partido 
PRENSA C.\R l óCA O l NTER- une IJO Hf'll grande chefe. as mai::; eJ01111e!1te:-. denwn"tra-
YRNTOR AMARAL PEI XOTO Ao <·nn<·'nir. o c:om,rndante c:-õr~ dC' aplat1.sos e símpatía a 

~ Amaral f~eixôto diz que "a Legi,lo fundaràn da l.eg-iào Ch"i<:a N"a-
. IUO, :w r ~~ UNJAO.l - Tod~ a Chi<:a nfio é uma organização !'ioirnl: em rPspo~ta '*º apelo fnr-
1mprcn.sa de:-.tn c~1p1tal Pt'.bl1ca milítar, nem militarizada. nem 111 ,iJadn iwlo Tnic;\'entor Flumi
~cnsac1onal entre,·1..._ta do 111tcr- tampouco f,n·mará milic:in~. 11oi~ nE'n:--f>. 

Antes de 1930, a qurstão soC"ial t'n 

encarada pela~ alltoridades bra:-ilriras 
como um s1n1µle-.i., C"aso de polícia 

Huct::drnm- ;e manikstações prol"'t::i.
rias contra uma sit11ação incompativPl 

e nunca o ac:ohertaram de direitos 
para melhor PxerC'1cio das suas fun
ções tão diret.am<'nte ligadas ao forta
lecimente econômico do Brasil. Punha
:-c "'m vigór um ab:-.urdo contrato Wli-

,·C'ntor .-\maral Peixôto, acerc:a 'do a~ µ-Joriosas fôrcas arma<la:-: h,u,
:-.t•u apê)o para a fu1H.lacáo ela tam par~1 a g-arântia e defê~a do 
Lr1,,dão Cí\'ita ~acional Bra"il. A Lcg-iúo Cídea ~crú um 

com o nos.o,;o gràu de cultura e de civl- lateral. favorecendo-se exclu:-ivamente 
li7.ação. ora sob o caráter de grêvf's pa- o capital em detrimento do trabalho, 
cific(Ls. ora Mlb formas violenta: d .. l J''lis o prnl,.t::ilio tudo teria de dar sem 'Cltirn:1mL'J1fr o t(lmnnd<.rntl~ 

Amaral l'eixôto recebeu do~ in- aiita('ão e de clt ,ordl"m. :1parr·nh.•men- ne•1huma romµensaçáo. numa verda-
ter\'entores .\ g- ame n O n I\laga- tR soluc1ounctas a c;;,i,rgas de cavalari~ deira escransaçf10 branca 

A cntrP\'h~ta do Chefe do no- órgún dr Çi\'ulgaçi'to do E:,;1ado 
n.'1·no fluminen~c foi bastante ~o,·0· 1

, 

lungn. fri,:a;do que o motin) da 
illi'·in da Lcgiào Cí\'ita foi .a ne
tt'~;-;ic.ladc duma organiza<;üo de 
mnparo, cm que todos º" br,asi
luiro~ sinr·éros. qtle querem ti·a
balhar p1•lo no~so País, mostr:tfl.-

lhàes, A.drmar de.· Barros. Landul- ou a golpC's ctr:o sabres. te~z~~~~tt'' 
0
re;:.: .. ~t\:~ ~~~:e~t~=n~: 

o trabrdh:-idor brr.sileiro não mere- mãos firme:; do Pre~idente Getulio fo :-\h, ... s. ,ln.sé )lalther t' .Julio 
MAN IFEST:\ ÇOES DE SOLIDA- ~luier. rc,pl'dirnmento de Per
RIED,\ OE DE TODO O PA IS A' nambuco. Süo Paulo. Ra1:.. Pará 

1Dfol A OE FUNDAÇAO D.\ e ;\lato Grosso. e do i(owrnador 
Ll,;(;J.'10 C tVICA NACIONAL Benedito \'alad:ires, de )lin:i,. te-
RIO. :rn ( A U1'IAO J De to-

1 
legramas de upôio a túo feliz idéia. 

~)~;~: ~:::~~~:~ ,~t:1::~ã:~:.:t:s1~:~::n~::~ Varga~. a questão ~ocial encominhou-
;e para soluçõPs mais humanRs. mais 

lit Dohtic:"I. partíd;-rria. 
Tudo ~e rxigia ao orolelario que vi-

rar1ona1. 

via cheio ele obrigat,:ões e de dP,·eres 

O ANIVERSÁRIO DO l1 

DR. EPITACIO PESSôA FALECEU, NO RIO, O ES-

Iniciou n g1 :1nde 11rf'sidP>nre a 1'Ua 

obra de renovação nacional. garantin
do á massa anónima que se comp1ime 
nos fabricas e nas uzinas e se espraia. 
no!- campo", o direito de viver, mas Vl• 

,·er uma ,·ida mMs estc1sel e meno~ 
hrutal com a conce~são aos proletariOF 
do dia dt> 8 horas de trabalho. o e1-,ta
bc·lecimento do salario ~uplPmentar das 
horas excedentes e a obriga-ffi1.'lf'd9-Qe>~ 
da concessffeo d~ tél'rns remuneradas 

o eminente brasileiro agradece as felicitações que lhe \CRITOR ~ LCIDES BEZERRA 
Traços biográficos do emi-

enviou o interventor Arsremirtt de Figueirêdo 1 

<111nnd11 dn 1rns,·al!em cio ani- dr. Epitacio Pes~ôa t , a nsmitiu a nente intelectual paraibano 
,cr~;írio natalício d()' dl'. Epita- ~- rxcrn. o clespncho ~u b~ec1uente: 

"Rio 28 -- Or Al'gemfro de - Os nesames enviados 
do Pl'"" .... Ôil. o interventor .\rge- r· · "d p 1' · <l H d 1 
miro de Fii:udrêdo tPici:rn fou ao ç·~~utll'~o~,:-i, 0,:~~c,o ,~gr:d!~~ pelo interventor Argemiro 
eminente hru~ilciro. fe li cit a ndo-o muito cordialmente as felidtacõef-l de Figueirêdo á familia en ~ 
µe la ,1uspiciosa data, que c1 P8- que o il u8tre conterra n eo e a~i,:ro 
raíha ,•enle ,·om especia l ca ri n ho. leve a i(cnl il eza de env iar-me por lutada - As homenagens 

Agradecendo aquéla ate nção do 111o!ivo d,i meu aniversário nata- do Departamento de Edu
(hcfe do Executi,·o J>ara iba no. o • licio. - EP IT.\ CIO PESSOA". 

Desenvolv('ndo o APU vasto progi·amY, 
de protec:io e a ... s1stl?ncia a0 trabalha· 
dor bra:-.i1eiro, num gesto profunda -
mente humano o Cbf'lf: nacionalizou •, 
trabalho. JiX.lndo ohr1g:atorit1.mente & 

percentagem de dois terços de trnba
l!)adores bnlsileiros p~ ra toda~ as em .. 

1 

:i~;n;;:;;i;;;~:;: ;;::::~;;~:;;. 
VISITOU ONTEM O QUARTEL DA PO
LICIA MILITAR DO ESTADO O TENEN

cação e do Inst ituto 
Historico 

Com o de~ano.recimen ~o de A kiclt>s 
Bezerro pi.!rcie · o Brasil um elos seus 
mais ilustrrs !ilho\. 

TE-CORONEL MA
GALHÃES BARATA 

: praças. declarando que. por tudo Advogado. jornalista. historiad~r e 
nuP flC'ahi1ra d<.' ·,ei· no quartel da soc1ologo. o eminente brns1kiro tale
Policia Mttítar muito se trabalha e <'ido an.f('-ont,-m na C~pital Feíl('rnl 
proJuz. E frí.<,;ou G,nc hoje um novo era de-ssas inteligências privilegiadas, 
espírito SE' impregnár8. ao progresso cuhnmantPs de uma geração 
dés~as Corporações Militares E.~ta~ Homem inrE>d~do. por índole. da ngi
Ciuais. capazes de. pela sua perfeita taÇii."o- da ,·id,,: 1:iei:Scrut~"·a. cn1relant? 

!\compnnhado do maJór Hcito;· organização. inspirar confiança á co- no silencio do gabinête. o~ seus m;us 
Uli:;sCta do capitào Renato Pires Fer- letividade na manutenção da ordrm sérios problém~s de~1tro do mais ~cu
re1ra e do primeiro temmte Mário e tranquilidade püblicas. reconhecenrlo rado critério c1entíf1co. O ~'.'"li esp1nto 
Américo de Moura. visitou ontem o a necessidade ele sua existência por- sempre areJado pelas conquü,tas "'·º 
quartel da Policia MiUt~r do Esta- que eram forcDs vivas dentro da na- pensamento moderno. era 11m l<"J)Os1-

~]~ih~iet~n~~~-~:~c:;·o~:1rft~~q~~~~a~;d~t; çllx,l)OS e&>as palavra~. O tenenLe-coro- ~~;º ê?: ~~~~~~nucrrivi1~1:;.d~le1~e \~~~~I_~;;: 
rf(? .32.0 B. C. e da Guarnlçdo Feàeral nel ·Magalhães Bflrnta, seg:uido de :,;eus num estll~ claro e preciso. em artigos. 
neste EsLaclo. . oficiais, rC'tirou-se para o quartel do conferências ~ livros 

l>r. \kid<·~ 8nnra 

e empregadores. as ,·ezes perigoso~ ~ 

ordem pública. o Prl"sidente Getúlio 
Vflrgas creou as Juntas de Conciliação 
que e:,.;tab<.>lecem completa união de 

1 

vistas ent.re patrões e operarias. ex.is
tindo ainda as comissões. mixfas que 
.c.;oluc1onam os dissldios coletivos 

Um dos problêmas mais complexos 
dp questão social. no Brasil, ficou m-
teiramente resolvido com a regula
mentação do trabalho das..mulheres-A... 
dos menores Para a.."i mulheres. !ica
r.-m estabflecidas. t>ntre outra.e;, leis 
i;~rantidoras da sua manutenção du-
rrmte o periodo de ge.stacão. e para o, 
menorrs as garantias de uma infanci,;1 
nwic; feliz. e,·ttflndo-'ie quf' o tl'abalho 
ard,10 dos adultos exauri~se as sua-; 

~m . companhia _do comando _e da 

1

22.º B. e .. sendo acompanhado por Nomeado diretor do Arqu1vo Na-

\\r.l:~:~~lda~1utacitq~e!ªr C ~~rt~::Çat~da~ ;~:a ~O O~i~~~-l~a~~ ~~}ic~a p~;~ft~r.de I r~~~il,p::Ó~~Z~. ~:~~itgre11ità~~5 ?~= nrra foi encontn,r aJí O SeU ','PJ'(b-

.l,~ clepenclências do edific10. onde lhe - deiro o.mt.JiPnte dt' iníatigc1vel r bn-

~\(;1t1~rf~t~es~~~f!s 1~~~ri~:S~:;t1~~:al~!~= NA p E s Q u I z A D o F o L - 1 g~~n:~êl~1\~~'.~J?1~~1~r lo~ 1;t~~:r~~a\Jat;~~~1: 

ú:ltimns forças pre.1udicando srnsivel-
mente a formac:Ro clt> 1;ePci>es .sadias 
pnra o Brasil de nmanh::í. 

Todos os trabnlhacion·5 brnsileiro~ 

viços. Na Secretaria Geral. observou t:avcis cultórt"s e:<t~o proteg'idos ro11tra o.e; ~.cidentt>, 

:, organtzacão do fichário: nas ofici- _ CIO NA L 
nns (l(' cnlca~os e fa1damento. pre~en- e Lo R E NA 
dou o ftmc1onnmcnto das máquinas · 
r o flndr11nrnto na confecção de bor
tC'g?lins e neças de unifórmr: na Ser· 
rnria e Marccmiria. observou a capa
fidaclc de produção de peçns de ferro 
r mncleit:J._ pronunciando-se lisongei
rnnv·nte rt respeito 

No Ct1sh10 elos Ofici::ii..s, o comanclan

Prosseguiu viagem para o Norte, na noite de ontem, a 
Missão da Municipalidade de S. Paulo - Palpitante el'l 

trevista concedida a A UNIÃO pelo dr. Luiz Sáia 
lc Delmiro ç!e AndrFldr. em nomr- da p ART I RAM onlem a noite de extremo noite onde esperamos podo 
~i~ic;:1a~i~

1!~\ ª1f~~~i~~u,vt:ft~ 
1}~ff~ comrnluw com destino a 'I'e- trabalhar as restas Joaninas d~ Br-

prlo sr com~ndante do 22.0 B. C. e reima condu:indo todo o ma- ~:Qu~~s ci~~p~nJ~
1
;:~ta:C'n~~1:ºcu~= 

1>flciuts, ao quartel. afi..rmando que a qillr.arl'J para O registro cmefontco tura cta Muntcipal1dade de s, Paulo 
~~fj~~,\~,:â~ rit~aêl:O Cl~d~nddOB~~ o e;~~; d'I\ ~inQUfoTlClCtdeS da..~ reg1ôe!:i a per- enVlOU ao nOI te e nordeste QUel'Pll1 

rnncte,~ _e feltcidad.e do Bra~iÍ. pela ~on er, o~ membros da M1s:suo Folclo- ~!"à~:p:Jtctap!r~i~!~t~~a ºd~c;~~a a;:::;~ 
m~nute1~cao do reg,.me e •lo poder rica pauli.sta, chefiada pelo dr Luzz 'dão pela camaractanem e cord1allcfadr 
C"O~~~lt1t\~~tagem clara e sincera. 0 te - Sma, mie c1qut se achava colh<mdo da· com que fõram re;eb1do::; e aJudados 
!Hmte,-co.ron~l MHgalhães Bar~ta .disse dos pa, a estudos do folclore brastle1• en~.ct~u q~:b~~h~nomento serrn teme
.la boa 11np1cssão colhido dos ~r::~~~s Iro te"':do (.ºflt es8e /zm penorndo to- iar,o estflr dando uma 1mprPssão deí1-

A 
• do o mtenor do Estado, com os me~ nitiva sõ.pre os nossos trnbnlhos néstf' 

cantora brasileira Olga I l/u,re, multnrlos Estado. Posso adiantar. Pl\tretonto 

não 1-,0 os que !r,butam nas oficinas 
Na.<.:ceu o cl1 ,Joúo Alcirl·:s B('ZC'l'T:l J~bric::is. mina.<.;, etc .. como os homem 

~i;~~~~~nài,, ~~;iª s;i~c\Jlt)t~~p,~m'l('k~Jo?~ do campo. todo,. enfim. rm face di! 
Perdigao BezP,,.El c,iv:.dc:Hitt f' rle t'e- refmm.l da lf'í dt· aridrnte no trat,a .. 
nolila Bnt.rra ca,·alc-,.n1t1 lho pC'nnnnrcr111 irn sP::'.llr<l perspeC'ti· 

Fm.·mo11-..;e , 1:1 n;rt·ito JJC!O fac" 11- 1·a dt" qu<-'. em Jijpote<-e alJUnia. deixR-

f~~~e ,;1dºac1~~~~
1
{rn 1.:mpdi~~· ,~:;;:;tnf,~i, rão \ tamili..1 na tni.~crin. como era trc-

nomeado .Procurnclor 111tt'ri:10 Li,<1 Repú- ! qurnte ac>onlf-'C'Pr, :mtt's que Gett\llo 
bllca neste Estnr_io. . . Vargas. dPntro df' um lari;o espirilo de 

<Conclue rnt 7·" pg l / .sol!druied~1dC' hnnn-111.1 e";(tenrlPs"e Mi 

1Crnw úe na 6.• J)JT l 

A INAUGURACÃO AMANHÃ DA AGENCIA ... 
DO BANCO DO BRASIL EM CAJAZEIRAS 
O convite da Associação Comercial daouela cidade ao 

. sr. Interventor Federal pata assistir ao áto 
Praguer Coêlho exibe-se .1 proposHo dos trabal/10.s e pesqui• i~: i pc~~\t;i~~iç!~t:ªct:~.1~~~~ª·1é~~~: 

em Beffim ~1%a~:u~,,e.1:~:~d:s :;ve;:: ;á:o;~:: ~~ra~ªJo ~e~~~n~?J~~~8~e l~~r~ri~f1~:1~= Ja!~:-~ 11t~~~~::~~ d:
11;::::o ::1 

B~:~ ~l~e~~=e~~úo A
0 

~:ta:;~lS~OJ:;~i::at:; 
BERLU\1. 30 tA UNIA01-Por oca - sidentc da MJ.s:,ão, que nos transmitiu recadado em nossas viagens no int<:- stl melhoa:imt-mdo este o:'l 1nt1101 .s1,!rn1 !caw~ehns ltlm rJ tim df tonv1dll1 s. 

~!~iO~~al~~~!;1f:i~~e ~O ;:;:i~p~rad~n;!~ as seguinte~ impressões; ~O:is e i~;;~~tae~i:ia. ;t ~~~~~ai p~n~i~ 1 ficaC'80 p~ra O rl~f'llVOIVlffi('lltO eco- exC'ia a R~slStll á, "-Ole111dUàP maugu-
C('pC:lO de gala na Emba ixada da Ar-1 mos. tiver alguma 1mportancia paro I nomico daquel,i unportante cidade do 1al .dn nova 9f,.1?"11Cl~ .do pOd<'ro!-.o ins-
"cntlne. Foi servido um lanche, depois DE VlAOEM P.ARA O EXT REMO o estudo da nossa formaçno dn nos"a alto sert..:í.o e µaia o qual muito c;on~ tltuto nacio1rnl de credito 
do qual a conhecida artista. brasileira NORTE arte, da nossa psicolog{a, o que ando.- t1ibwu com os seus bons ofk10:,; o 111- s excifl ~f' fllra rf!pre8et11a1 na~ 

~~:. ~~·~f~~~oci:~~Õe!ºfh;fc~1;°d~P~~~= _ No momento em a,ue deixamos ~e~ ~~\~~-n~~rfu~
10

00B
1
;:~ai~~?1~~'j· ~ 1~; terventor A1gemilo de Figue1rêdo quele ato. pelo nref,.iio Jottqwm Ma-

11 e rt;i J\rnf':r\ca rlo Stil O f';!;t:lrl'l cln. P nra11J~ a. ccnntnho, do rconclu,,. nFI ') n 1w ) Or•tPm f\ IR1 rlP P,t,., p tl'J Pvl~c-1ci ios 
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REMINISCENCIAS ! AFOrc~~E QN~c!o~A~ 
L Coutinho dr L. e :\toura E PORTE.S 

CRUEL DESVENTURA 
(Conclusão da 1,• pagJ 

Bum dia ,. MAPzin 8 ... de qtu:m a sua. presença não pôde ficar esque-
c .. t, s de luto? cida. Gravámos e firmámos muitas 

_ o· "Paizinho'· julgava que não peças aqui. Colhemos muitos exem-
nw conhecias mnts néste estado de fJª~~vi~~10~,-;!~: ~o~~~~ ~~-:~~a~~ 

O "UNIÃO" VENCENDO O "PITAGUARES", POR 4 x O, SOLIDIFICOU A SUA PO
SIÇÃO DE PONTEIRO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DA l, D. P. 

lll~r~Ol~~e q~:~,JJ~sf;1câ~ltr~~us ~en- São Paulo, apreciaveJ . quantidade de br: ovíi~r~~uit~-~t aYii~ã~~~n~fik11~ !~= 
ttmentos? ~~~~~~1~d~~asnd'efu:end!. arJ~ l;>f~àa;, petacular toda construida no segtl'hdo 

~:~~f~ i111~t:~::

0 

~1~r~~1~1~~;:t1.~:~~i r1~c~!111~~E~~::!:~!~t:{~::f;~~ i:!fi~::;: cflfi~~.~ :~~~h1~·t1;~ 
[t~~:l~F~.~~E:~º~~~:{/f l~fa~ [tt~ª.~~cl~r~::~~~~ º~~ ::º~e:: ;:~!r:rr~ó~:.Jt~!~~:t!ii~c~!~~:i1~ 
dos m,· e,·itam como i:;e eu fôra uma das êste ano pelo União, comquanto 
indC":.e?avel muila sorte tenha bafejado o~ rubros 

A·,·aÚ:t o que ~ófro para _m~ntêr-me POUCO TEMPO PARA ESGOTAR A no st:u encontro com o Palmeiras, di-
roir1 1~mh~ lrma e um~ fllhmha do- NOSSA RIQUEZA FOLCLóRICA. nnte do qual obteve uma vitória pelo 
rntr. ~~quela que ~e foi.. - Porém muita coisa deixamos escóre de 1 x O 

E,1trPtanto cngana!-ite-te quanto 1 d ' th·ct D . · - No encontro de ante-ontf'm o União ~ª;~;~?~? E que v1.éste fazer aqtú em ;t e~t:{'ct!~ª vtS:j~n~~ ~ ~'ertã~~ 0 mb:!~ Pnfrcnt~u durante o prim:ir~ tempo o 

TIME NEGRO Ia su~ predileção, graças ~ técnica que 
possue o seu conjunto, tido como um 

De ordem do sr presidente, convi- dos mais forte do no1·te 
da-se todos os socios dêste clube a A peleja. de domingo último, foi a 
compa!·ecem hoJe, ás 13 horas, no I mais empolgante da presente tempo
campo <lo "l~ dé Março", pnra um rnda, consagrada ainda. pelo compare-
ti elno <'m conJtmto. cimento do. maior assistência em nossn 

. ~· \ praça de esportes, que aclamava a se-
O CEt ... TRO ESTUDANTAL DO ES- leção do Centro Estudantal do Estado 

TADO DA PARAíBA CONS~GUE j da Paraíba, que numa demonstração 
MAIS .UMA VITORIA, SUBJUGANDO Ide· téc.nica, ab. ateu com facilidade o 

O RIO NEGH.O PELA CONTA- forte c,onjunto do Rio Negro 
GEM DE 2 ,x l , Gemval, Eu~taquio e Petronio for-

o plibhco vole1bol~stico do Pnnuba. mnram o trio de maior conjunto da 
a~s1stiu domingo ultimo no campo da I cldade 
Liga: e c~pewrulal· encuntro entre o O Rio Negro, emhora um pouco in
eleLris:.nte 4uo.dro do Ce~tro Esludan- fe1·i.or. conseguiu vencer o Centro Es
tal _do Estado da Para1ba e o forte tudantal do Estado da Paraíba na pri-

co~J~!~}~é~~?a ~~g~~lórias que o Cenlro 1 ~[~~a~~r~íden,~~:~~~~ando-sr os irmão~ 
Estudanlo.1 do Estado da ParallJ_a ve. m I Serviu de arbitro o sr. Pedro Paulo 
alcançando em frente aos demais clu- da Costa qur atuou a contento de to
bes locais. conseguiu de nosso públtco dos 

__ ,.-enho receber dns mãos dêste JO, o htoral, trabalhando na capital. Pitngua1es em grande f61ma. A. luta 
bon ·io.,;o mor:-o. dr Raul de Góes um é muito pouco tempo para . esgotar teve nessa 1ase mom~ntos ardo1osos, 
n_;·~ilio até que finde O més para po- n imensa riql!eza folclórica deste Es- de vonta~e de vencei e1;1 ambas as 
cler er,tão receher a pensão de 150$000 1 tado. Por ex~mplo: todo o ano, nos µartes, nao se pod~ndo a~IT~ar qual o 
flll "' 111 ,~ concedeu O .caridoso dr Ar- ctu_zetros. mmto espalhados pelo tn- bando que predommou sob1e o outro. 
g_('r'i, 11.0 de Figueirédo tenor, se queima,m. inutneros exem-1 ~m ataque r~bro era .. log9. correspon-

Dr-poh do auxilio que me propor- J plares interessant1ss1.mos de esc~tura d~do po_r out10 dos tucolo1es, As ~e
c-ion:in~.m, em tuna subscrição. as pro- popular. Sl se an·anJasse um ge1to de ieza.~ t1abal~1avam com a mesma m
ít:s~órns públicas, comprando a casa fazer uma pas~óa competent~, pe1:cor- 1.~n~1da~e diante das avançadas do~ R E G I s T o 
de• pn.Jha em que moramos. vetu êste rer êsses cruzeiros antes da queima- aiantelr~s. Mas n.e_m um tento fm 
nuxllio como ctúctiva dos Céus. que da". em pouco t,;mpo a P°:raíba po- conseguido pelos disputa!1tes_. . 

As homenagens do Instituto 
Nacional de Estatística ao 

Chefe da Nação 
D\.t1S t·ecompensará a éstc homem, cteria apresentar uma valiosissima co- No_ segundo tempo, ~ dire5ao técmca FAZEM ANOS HOJE! 

amparo dos desgraçados ~e:;~~ ~at~sr~~~i~~~iºfe~~!~e~te's~~~ ~~0~ 1 i·~~~~~~s fce~mmo;~~ic~i~!~.~; q~~~ O sr José da Cunha Lima. ag1icul-

- Deus' te ac0t1~panhe. ~~n!~~~~ iimm:à~ ~al~~ft~S:~. ~~~; ~~:: 1~~dfin!~~~~~~. rr;:!s~if~~~;:~~ ~da~1;1 Livramento, municipio de So-
Foi assim que encontrei, ha dias. das que colhemos, - menos de um poSição de meia esquerda· Não se no- - A sra.. Ma tia Anunciada Bento de 

entre as muitas pedintes na salo. de cento - ja alguns detalhes pódem tau imediatamente o ena, porquanto o Lima, esposa do sr. Antonio Bento de 
(spera da. secretaria da lnterventoria ~er observados. A influência quasi Pitagunres durante os 10 minutos ini- Lima, agricultor em Bananeiras. 
do F:stado, um dos rebentos de uma nula da imaginária católica. A pre- ciais, conseguiu exercer fórte pressão _ A senhorita Gennana Pinto de 

r~~~·lt',n.~~e> a~~\~ri~;:~~:~s ail~~~!\~c, e~~ ~~~çfe~:ra:r~id~~~~~:s a er~~~fi~~ sõ~,e l~~~r~!~ª~UJTla fulminante arran- Carvalho. filha do sr. Hermogenes 
trei1.1 relacõe$ de amizade ri_a negra. E assim p_or diante. Isso é cada, encontraram maior facilidade ~lg.\~ de C.:rvnlho, residente neSta ca-

Teria eu quinze anos quando nossa so um E:xêmp!o,. v1sando ~m setor l?ªra penetrar na defê~ pitaguarense, _ 0 sr. Acacio Ferreira Soares. 

~~!ªe e~~ \~~;~ei~~~~!n6º~·ui
1
~~.~·oo ~~= g~~; ?~f~fafi~C::~ ~at~~~l~:;;;r aqu~~= b~it~~:~:~:.º~u~

1
~~eo 1:;1

~~~~i~~or~~f; funcionário tederal, residente em Ca-
minis~rador do engenho São José. da lheita de peças musicais, dramáticas. esquerda Alirio infiltrou-se e diante bed\!lo 
V:1r:.:ea do Paraíba. Olinto. se não etc., é um bocado mais dificil e ne- do arqueiro Stuckert colocou a pelota - A menina Luzanira, filha do sr· 
me engano. 1 cessita de um preparo técnico mai5 num golpe rápido no canto da méta. Jonas Vieira, fazendeiro em Miseri-

oo8~~};~~~s e~:ei~h/º~~Y~~~·n!e~t~~~ ~?t~~~:d?m;!~sae:~~cializaçã.o difl- ~i~t1~a ~~it~a~~n~~~fa, âe n~:~:ias~~~~~ co~iaÂ sra. Nazaré Fernandes Maia, 
t.rn~a e brilharam na Sociedade com Puz agora reparo que estou fazen- quista o segundo tento do União. esposa do dr. João Sergio Maia, jutz 
C'erta ostentação. . do suges~ões. Ora, isso é n:imto pe- Ligeiro incidente é registado, logo municipal de Esperança . 

RIO. 30 r A UNIAOI - Transcor
J endo. ontem. o 2. 0 aniversário ctn. 
fundação do Instituto Nacional de 
Geogra.l ia e Estatística. os seus mem
brns estiveram no Palácio do CatêtP., 
onde homenagearam o presidente G'1'
i,Úlio Vnrgas. 

Em nome dos homenageantes, o err. 
baixa.dor Macécto Soares, presidente do 
Instituto, .saudou o Chefe dct Govên1c, 
que agradeceu em breves e express•-

'"ª~a:~~~atso1 am lidas e apresentada.s 
ao presidente Getúlio Vargas, as men
sagens que dão conta das realizacôes 
do Instituto nésse seu bienio de exb
tencia. 

Meu pae era O medico da familia rtgoso. Nao quero sair daqui deixa.fl- ê.pós 11aver O juiz ter advertido um jo- - A sra. Olivia Fernandes Lira, .es-
e hef!-l. me lembro dos presentes que do ~ in:tpressão ~e palpi~iro. Nêste gador do Pitaguares. o jogo foi para- posa de, sr Manuel Fernandes Junior, BIBLIOGRAFIA 
r,'CltlLí!mos ~onstantemente do Enge- senlldo J~ J?romet~ ao ~1mgo d_:. J?sé hzado durante alguns instantes, por- comerciante em Belém de Guarabira 
ni.10 Sa()olll\]osc Mariz deixar a m1nha impressao sm- quanto a~ proprias diretoi'ias e os ca- - A menina Valquíria, filha do sr 

Cargas cte frutas. de cereais de le- céra, e, por isso mesmo que é sincéra, pitães dos clubes disputantes resolve- Joaquim de Andrade Gaião, residente 
::;umes, potes ele "mel de engenho ·1 e dE:_ve ser bem pensada e muito fria. ram a contento o caso.. em Serra Branca. "Brasil Acucareiro". - Recebemos 
r;·.~p.o.guras batida& que para mim ! Nao me venham dizer que a sinceri- Reiniciada a puo-na conlinúa a pres- - A sra. Alzira Baracuí Paiva, es- o n.0 2 dessa importante revisia, ôr-
c-rarn ex~elen.te sobre-mésa. 1 dade está en:i dizei:_ as coi~as apres- são_ rubra. De umº tir~ direto, quasi do posa do sr~ Afonso Paiva, htzendeiro gão oficial do Instituto do Açucar e 

Pelas testa_s elas Nev~s e ~la Pascoa j sadamente, 1sso na~. Mais tarde e me10 do campo, Báí marca O terceiro em Cu1té de Guarabira do Alcool, referente ao mês p fmdo 
no;; moÇ(ls vinham pas~~r estes dt~s com_ vaga~ escreverei_ ? que obse~vei ponto do Umão E Allrio, poucos nu-

1 

- O menmo Fernandes, filho do sr e que se p~bltca no R10 de Jane1ru 
L·m no.ssa cnsa na .m:u:-;. dóce con.v1·-. aqui e nao terei du~idas em dizer nuto$ dcpo1s, apiovettando uma falta Má110 Morais, residente em M1sértcor- sob a d11eçao do sr Belfort de Oli-
\enc1n . . uma porção de sugestões. de visão de Stuckeit, anmha pela últi- dia \ena 

A fat.ahda~e. porem, e. sempre 1m- · ma vez o balão nas redes tllcolôres - A menma Maria Tetezmha filha O presente numero de "Brasil Açu-
p~aca,el e nao olha pes~oa ~u cond1- . - Atuou como Juiz O sr:- Aluisio Ri- do sr Alu1z10 Navarro, chefe da se- careiro", trás se~~onada matéria 
e:~~ quando o destino lhe ac_ena e !01 A MUSICA FOLCLôRICA FOI O beiro de Lira que se portou.irnparcial- cção do Ba'1.CO do Estado da Para!ba ,-------- -
" .. .,~nn que. 11101 ta d .. Joaquma _e l~- QUE MAIS ELEMENTOS mente, comquanto certas ffllha t _ - O Jovem Antomo Bramer, aluno NOTAS POLICIAIS 
4l.llc!ados todos_ os ~1a\'eres d~ ·tam1- FORNECEU h~m cont1ibuido para, que a p~it~ga do Curso Pré Jurid1co do Liceu Per- I 
lia., . aquelas c1 eatu1 as t~mbaram no nao tivesse um desenvolvimento te- nambucano e repo1 ter-revisor dE:sta 
df'chve ela estrada da vida. como a cnico como seria de dese·a. Fó. . fólha 
J;c~ra que rC?la ~a 1n:o.11tanha para o O setor ·onde mais encontramos s. s. demonstrou que r/pi\~ co1

,;. 
1:~ 

ab1sm~. E Í';)l désta fo1ma que eu en- trabalho foi o do folclóre tnui:;ical. A vontade de acertar ESPONSAIS: 

~)~t}~~ a~~~~.g~~~:cl~·~·e~tu~~-ei~ª I~~~ ~~:n;~~~~1~~e co~~~~do g~~deeX:)f~º~ u;-e~ºsa:gd~dos ·quadros l'egistou~se 

'\"A RTlA BA1'A0 l>A PASSAGEM 

1;odi.a d_esconl..,ecer no ~caso tetnco de ral até o ext1 ema sertão paraibano p O x O 

~u~:~~
1
~~

1
1!d_~eii~1~~éd~ci~a~t~\~ ~l~~a;: 1 ::~~;e...a~~:tn~~!:se c~~~~l~~o ~e a~~~; S CRISTOVAO x CRUZEIRO 

la-me ~S<JuecPndo do apêlo que musical do homem nordestino. Mui-

r~~::.. cognommado -- "o pai ela po- musical. Aqui se percebe nitidamente 
IJre:-;a '' - Argemiro de Figueirêclo. 1 a e:spantosa capacidade de creação 

~~~~emte:;:~~w{r:~01f;i~;l~-:~~ã~:z~~ ;~~ e~1~si~~i·~~º!inco;~;·i:à~:o~~a~~'-
.·,"U. progerutor. já. falcc1do, para quf' giões do Estado. Por onde passámos 
socorram-na com ~lgrnna cousa, pelo ~empre o tivemos para g·ravar, e sem
menos._ enquanto nao se restabelece a pre com uma ctif_erenciação. Das pe-
1,ob1 e orfã que se acha no leito da clôr ças gravadas, afora "côcos'\ temos 

Realizou-se ante-ontem, pela n1anhã 
no campo do Libertador, uma partida 
de futeból entre as equipes acima, qire 
decorreu num amb,ente de cordiali
dade. No final verificou-se um em
pate ~e 1 x 1~ arbitrando o jôg;o o sr. 
Antomo Martins, 

1~JJfc,~~ iees~~~n~!
1t\~ ~:e~a}il!nt~~~~ !lg~:a~~~~io~~:ª~e E·~u~~~~nf!~= l ,-------------

p1a daquéla Instituição comprovada b~i''" de uma ~eligiosidade e primiti
c<;>~1 a manutenção do Azilo de Men- v1dade verdade1_ramente espantosas. 
dic1dac_l.e '' Carneiro da Cunha··, ní10 Um '' abóio" a1 conseguido também 
:-;e farn e~perar em acorrer a tão do- é ~m documento de valôr ... pelo com
loro~o apelo prunento e pelo sentimento de solidão. 

DR. ALUISIO RAPóSO 

TEATRO 

Aliás o bréjo el'a já esperado.mente 
uma zona em que pretendíamos en
contrar coisas de interesse. A sut'I 
formação social e a· mestiçagem inten· 
se estabelecida aí, sugeriam um pai 

Avisa. aos seus clientes que de 
,·olta do Rio de Janeiro e Bue
nos A ires reassu111 irá. o exerci
do rla clinica no proxhno dia 
10 de junho. 

~~~~/e:~e~r~;1·p~re';!~i~~~~~i~~oc~ I -------------
0 ESPETA'CULO, A~TE-O~TE:\1 coi:;ns bem expressivas da região bre• espera_ndo _uma renascença que tal-

DOS Al\L'-\DOltES nA "UNIAO jana, tem bem o geito de ser a mai. vez nao seJa impossivel. 
TEATRAL PESSOENSE" fielmente representativa do tipo df' 

vida usado al!. Um geito de cidad< OS AGRADECIMENTOS DA MIS-
Obteve grande sucésso a represen

tacâo da comédia, em dois átos Atra
JlaU1adas de Pirrito levada. ante-on
tem á céna, no Teatro Alianc:-a. á a
venida Benjamin Constant, n.º 117 
pelos amadores da ·· União Teatrai 
Pessóen.se" 

Atuaram em Atrapalhadas de Pirri
l~, c_ujo enrêdo é cheio• de situaçõe:. 
h1lan~ntes, os seguintes amadores: 
F~anc1sco Ribeiro. Lourdes Marques 
~efas Nácre, George de Oliveira Ma: 
rma S_ilva. F .. Torres, Alaíde M~rque~ 
1· Cilmo Ribeiro, 

Terminou a. representação, mn di-
1,;ert1do áto \·ariado, 

9ue. ?recurou ares escolhidos. IugPr SAO AO GOVl!":RNO DO ESTADO 
Jesuit1camente descortinador. coisa 85·· 
sim de aristocratlca. Nem faltou af a 
mucambaria de "taipa·· e palha ro 
dt"ando as construções mais fortes r:t~ 
cal e areia. O que espera vamos cr·. 
contrar em Mamanguape. que sabia
mas cidade antiga aqui da Paraíb:.., 
fomos encontrar lá. Em Mamangua .. 
pe o que encontramos foi um deta
lhe que nos pareceu fixar com bas
tante nitidez toda vida e história da 
cidade. E' uma &.rgóla de prend<:r 
animais colocada em frente de cada 
port~. ~ssinalan~o. a presença de um 
comer~10 inte1:lsissimo. Acabou-se ali 
o comercio e ficaram só as argolinhds 

-:-- Antes de sair dêste Estado quero. 
ma1~ uma \'CZ, acentuar a nost.a i:ça
t1dão . ao govérno do dr Argemiro de 
Fig1:1e1rêdo Sem a colaboraçfl.o de um 
ioverno que compreendesse perfeita
mente o alcance dos nossos trabalhos. 
não poderiamas ter realizado e colhi
do a quantidade de material que 
consta em nosso arquivo como contri
b1üção da Paraíba. A s. exe. e seus 
$ecretár1os e auxiliares, sempre sere
mos gratos pela c0111preensào que de
monstraram e ·pela maneira :"ficiente 
com que nos receberam 

- .. - . w -... - -..--... _ .....__
1 

NOTAS DA PRAÇA 

CARROS E CAMINHOES USADOS ne~t·.·\~~i~if á~~~E.-:r,A ~;~ur~i~~~ 
Rohan, n. 0 10, a mauguraçao do bai 
"Indiana", de propriedade do sr. 

f O 111 1 h 1 1 f r I I • I Ciro Pessõa r C 1 1 No áto Inaugural falou o dr • Se-

ta eplUIUll CODdiçõe1 e a preÇOI modÍCOI ,ermo Patrício que saudou o propnc-

~~-f~eit~n~~~~ ;:r:b:~~Clf~f~~iiv~ll~~; A G EN C I 4 F O R D dotar esta cidade de uma organlsação 
.. m~Jl~n;;~·m~

0 
ci~e~rrºé1ro Pes.,On agra-

lUA MACIEL PINHEIRO, 38 ôeg\,~ '!:ln~t~!~. ~·1~~~p~·~e~:;;üi~c-

., • • • , • 1 1 • • ;,?,:~o:11~!~'::'t.11:'~~n~fg1~~.:nais com-

l., _ _,, .. __ .. _ ... -....... - ....... _ ... .-...,_,__...,w,,...,_,,. .. ....,,,. ... ...,,_ ... _..,,_ _____ .,_.,,__.., ___ .,.,.,.JJI t.·o~~s d~r~~~~~~! foi .i,Nvido profu:-:o 

Zacara - Morais Filho : - Com a 
senhorita Antoniéta Zacara, filha do 
sr. Mateus Zacara, proprietário nesta 
capital, acaba de contratar casamento 
o sr João Luiz Ribeiro de Morais Fi -
ll)O, do comércio desta praça. 

Os recem-prometidos, que são ele
mentos do nosso meio social, veem re
C€bendo. por l·sse motivo, muitos cum
primentos. 

CASAMENTOS: 

Efetuou-se, no dia 20 do corrente 
mês, em Campina Grande, o casa
mento da senhorita Ercilia de Oliveira. 
filha do sr. Valeriano Paulo de Oli
veira, já falecido, e de sua esposa. sra. 
Antonin Veleriano de Oliveira, com o 
sr. Antonio Rapôso, comerciante na
quela praça 

Serviram de testemunhas, no álo ci
vil, por p9.J·te do noivo, o sr. Seveiin.:> 
Candido, comerciante naquela prru;n, 
e sua esposa, sra. Celina Candido Ra
pôso e. por parte da noiva. o sr. Honó
rio Valcriano de Oliveira, fazendeiro ~ 
agricultor em Campina Grande, e sua 
e~pcsn, sra. Beatriz Valente de 011-
velra 

No álo relh;foso. por parte do noivo, 
'J sr. Mnnuel Ferreit·a de Barros capi
tafi~tn all residente, e sua esposà. sra 
[sabei Ferreira de Borges, representad~ 
riela sra . Ma1ia Nogueira de Barros 
... por parte da noiva. o sr. Nicolà.u 
Valeriano de Oliveira. agricultor e fa
Z€ndeiro. e sua esposa, sra. Severina 
.,;.zevédo de Oliveira. 

- Realizou-se. ante-ontc-m, na ci
dade ~e Santa Rita, o casamento da 
sEnhonta Santlna Fernandes, filha do 
sr. João Fernandes, e de sua esposa. 
sra. Maria Carolina Fe111andes, com o 
~r. José Guedes, auxiliar do comércio 
desta praça 

Serviram de padrinhos. por parte do 
n~·o, o sr João Meiréle~ e esposa e, 

Fo.milias residel'l.tes á ru:1 Barão 
da Passa.gem no trecho vtzinho á Ca
pitania do Porto, solicitam providen
cias á polícia contra o procedimenio 
de vários garótos que teem por há.
bito µerturbar o SC>Sl:iégo público, ali. 
promovendo assuadns, correrias pela,; 
calçadas, etc 

Ultimamente, veem os referidos ga
rôtos soltando bombas sanjuaninas, 
r:.aquelo.. arterin., ocnsionnndo sust.o aos 
transeuntes 

A CORRIDA AUTOMOBILIS· 
TICA DE DOMINGO 

NA GÁVEA 

Saíu vencedor o "az" Nas
cimento Junior 

RIO. 30 (A UN!AO) - Na COITida 
aulomobilistica de ontem, na Gãvea, 
saiu vitoriow o "az·• paulista Nnsci
mrnto Junior, Que obteve, assim, o 
Prémio Sábado D· Angelo 

Inaugurada no Paraná a 1; 
bposição de Cereais 

CURITIBA. 30 (A UNIAO) - Foi 
inaugurada. ontem, em Vila Bocaiuva, 
néste Estado, a 1 .• Exposição de Ce
reais, com grandes festas. 

po1· parte da noiva,,o sr. Sevrrino Vi· 
t<,lino da Silva e esposn 

\'!,\JANTES: 

Vindo àe S. João do C:trirf. acha· 
sP nesta capital, o sr. Manuel Correi.1 
df> Queiroz, reformado da. Marinha de 
GucJTa e agricultor ali residente 

DR, J. CLEMENTINO JUNIOR 
Ex-interno, por concurso, do Hospital Osvaldo Cruz - Ex-interno dn 
Clmlca de Doenças Inlectuosas e' Tropicais da. Faculc1a.de do Recite. 

Curso de Especlallsação em Tuberculose. 

Clinka. l\-I'°dica - l\lolcslias Inrtttuo,;;as em reral - Diagnostiro e 
h'atamcnto especlalisado das doen«'as dos pulmões, b1·,mquio:-. e plr-uras:. 
CONSULTORIO - BARAO DO TRIUNFO. 410, 1.º - Fone. · l.~04. 

e Altos da Galeria. Nobte). 
DAS 14 A•s 17, DIARIAMENTE 

• J º' 
Residencia: - 7 DE SETEMBRO, 221 
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AS ADMINISTRAÇÕES, NAOVIMO- PROSSEGUEM JS DILIGENCIAS DA POLICIA DO RIO 
PRENSA E o ESTADOW" ""'º EM TORNO A MALOGRADA INTENTONA VERDE 

Afi reali:mçõ~s ad1:1inistrat.ivo!l, dos Iro do Brasil. se entrega ele corpo e 
homens de governo nao se podem ocul-

1 

~1lma, ó direção do Estndo, despreocu
ta.r ou esconder. Elas ná';> lhes perten- pando-se de si,10 pessôa e do julga- PRESO O SR. PACHECO DE ANDRADE - HOMENAGEM Ne_ves de Carvalho, ru; General Ro

drigues, 23, e Antonio Bons Olhos. 
Todos confessaram sua partlcip~ão 

do referido assalto ~e;Óv~ã~;ebi;:i: fi1:.~md~~º tsú~\;;~ie~/ :::,encttg J:;:r~IOPi?,;~~~~':i~º n~ª s;/ e!! DA PREFEITURA DA CAPITAL BAIANA AO CHEFE NA
~~:. ~i c;i~~~-~-p~u á:s.:~:i~~1~a';'.º;)~i~: ~:~~~; J~d\~~;~:~ ... q~~doi,ie;

1
têfe d~ CIONA[ - DESCOBERTOS os ASSALTANTES DA 

do n opressão não lhe permite falar um dógma. aindando, na .sua esfllra, 1 __ RESJDENCJA DO CEL CANROBERT COSTA P'i;'J3,J~J'J:~fDADE O DR. RO-
âs claras, desassombradam_ente. n refórma do Brasil, nn obra gigan- • 

Ne~n~~~~10iJ~i~~n~eir~:~~~:~ e~ú~l~~t ~;~c\1~~~c•e~d~~~s~dc~!f l~;!;~~~ ~:;; DETIDO O SR. PACHECO DE AN- DESCOBERTOS OS ASSALTANTES Ris> 30 (A UNIA01 - Foi posto 
tos casos. serve para estimular o ata- diante. DRADE DA RESIDENCIA DO CORONEL em hberdade, o dr. Rodolfo J<>stt.i. 

;-:;:tr:d~rcr:~~:~gri~l'ql~eÓn~eui~;r,ªd~~t~ Nto~º:ºpr~~ess~~eij~u~!ct~ºem E;t:~~~ .. ~10. 30 !A UNIÃO) - A poliria?º.. CANROBERT COSTA ~~n~~~:ro s~!d~c;w~!r!ó~a,s:~i:!~~~~ 
ouro. uma ou duas_ folhas que lhe se modificaram, a imprensn, n grande lluca, _apos ~emoradas dil1genc1as, RIO, 30 <A UNIAOJ - O delegado bHidade no atentado do dia 11 
fazem a defêsa, elogiam os sPus atos arma de todo~ os povos civilizados, consegmu loca1:iza.r o sr P acheco de Canabarro P ereira, no inquerito a que ·----
e. com o p~der da bla.g·uc, criam um Integrou-se no seti verdadeiro papel, Andrade, suspe~to de ter tomado par- está procedendo na Ilha Grande, con- y I D A 
mar a.o efc.lto, êsses jornais, todavia, refórma.s ~ocrnis e económicas. Dai do dia 11. do grUJ)O que tomou parte no assalto R A D I o F ô N I e A ambiênt.e d~ferente do real_. para ar- cooper:mdo c<?m o Estado nas grandes I te n?s acontec1mentos da madrugada seguiti. descobrir todos os elementos 

bambe!am logo para o ridículo e des- o espanto dos inadaptados. quê C~rtificada da presença do citado á residencia do coronel Canrobert Lo-

~~~~~~· :e pâ~~i:r:. a;~~~~-~:~~e.m3~~1~ :i~~bi~ct~u: ieªgf~~e~~ j~~~~r1:~/ei~=. ~~ei~ea, ~ ~~~ci~pi;:~1f~u l~~~l!~t~ ~~!st~~- Costa e seu consequente se- t'. 8.. 1•4 RADIO TABAJAltA OA 
de se rmanam os seus _elogios. E, mes- J mens cte go~êrno. . diligencia, detendo o procurado ele- Esses individuas fôram Antonio PA.lt.At!IA 

Pro~sama para hoje: 
mo assim. qunr!do dois ou maici &r- 1 Uma adânistração como a da' Pa- menta ~ sigma que, após ser ouvido, Fernandes, que chefiava o eTupo; 

~~s ,!~ ~~~~~1\~~c~0~;~ra c~0 \ªe~f! ra~ 1;6itasª J?;i~s~m~;::o e briõso foi leva o para a Casa de Correção. ~~~[J~s.~~~~~;:s~=~t:e!, ~~ ~= 
a conciência coletJYa. nem o Ju1zo dos tenent@-coron.cl Magnlhi"ies Barata, es~ nuel Alves, 10; Antonio Tostes Pe- ·1;,00 - Programa do almoço. Gra-
hotnens dP. responsabilidade, daquêles ta.dista dos mais firmes do Brasil, O DEPOIMENTO. SABADO, DO CO- reira, rua Tavares Ferreira, 39; Cris- ,·açoes populare!> oferecidas pela Cn-

obumbram pela conveniência ou pela atun.('fl.o como govêrno do Pará, onde sa 2: Valfrldo Rodrigues, rua General 12.00 - .Jorruil matutino. - Nottcl-
que julgam, averig:uando. e nàô se cujas n.lit1Jde6 se marcaram na sua I MANDANTE COCKRANE piano de Sousa, rua Guarani, 24, ca- sa Odeon 

amizade pessoal. deixou o traço da su;1 operosidade e RIO, 30 {A UNIAO) _ No cartorio Belford, 67: Fernando Jeferson da ârio e tnformacões telegrâficas rto 
E' típico o caso da Paraíba. o sr patriotismú. exaltou, em entrevista pu- da Delegacia de Segur?,nça Politica e Silva. rua Manuel Alves, 5; Paulo do País f' do Estrange1ro. 

Argcmiro de Figueirêdo traçou ao blicada na '' A União", désta capital, Social, depoz. sabado, o comandante Vale Portugal, rua Dr. Leal, 43, caso. 12,15 - Pro.segue O programa do 
nosso Estado um plano vastíssimo de a obrl'li administ rativa do sr. interven- Cockrane, até ha pouco. chefe da es- 10: Otãvío Nelson Monteiro de Bar- aI~oço, - Gravações populares ofe-
administraçA.o e começou a realiza-lo. tor Argcmíro de Figueirêdo. não se quadrilha de submerslveis. ros, ru::\ Major Mascarenhas. 50: An- recidas pela Casa Odeon. 
com a maior simplicidade. com eEsa mogtrancio aYaro em adjetivos ante O Seu depoimento foi muito impor• tonio Porreca, rua Lucidio Lago, 101: <Locutór Kenard GalvâoJ · 
modéstia ôe gestos e atitudes, que to- que presenciou e O que viu. Pala- tante. havendo. no mesmo, referencias Joaquim Vieira Braga, rua Lins de lS,OO - Programa do jantar. -

~~! ~~t~~!i~~Ons;:st!r P~~~~;ç~~q~i~ ~;r:. \ºa'fe~n e~~~/~ c~~~1ª~~st:~~ valiosas. Vasconcelos; Francisco Felix de Car- º\~~oªrç~ ~:i~~n:::~da __ Orlando 
les que brasoneiam aquilo que não do dinamismo, ação e modéstia do Ta:bemlt depuzeram, <?f1;1º teste- valho, rua Paim Pa1nplona, 58; Iraci Va1Sconcélos 
fazem. conspícuo cidadão que nos governa. mun as, a as patentes mi I ares. FIQUE RICO! 350$000 habilitam V. 19,15 - Mú.sica argentina - Orques-

A repercussão de sua obra veiu na - B!at~~
1
:~t~os c~~f~.,d~~tt;:~~~;~~~ O SR. BELMIRO VALVERDE FOI S. ao grande premio de S.\O JOAO tr!9JlP~ªMúsica popular brasileira-~ 

turalment,. Veiu de fóra, para dentro. cc
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_ PARA A CASA DE CORREÇÃO 2.000 :000$000 Esmeralda Si11a e Cachimbinho. 

isto é, vei11 do pôvo para a élite, que 19,45 - Musica americana - Jazz 
é o julgamento melhor e mais sincéro. tar os do brilhante sociólogo Gilberto RIO, 30 1A UNIÃO) - O sr. Bel- da P. R. I. 4 sob a regencia do maes-
ele não a encomendou; não pectiu a Freire. QUI:'. após visitar a nossa ca- miro Valverde, que. desde O dia 11 se "JORNAL DA PARAÍBA O tro Olegario de Luna Freire. 
nmguem que a fizesse Mas mesmo p1tal e as obras do mte11or, afirmou achava pieso na Policia Central, para <Locutór Alirio Silva). 
~ssim, era fatal o aparecimento de "'Ua I que a Para1ba ía -se tornando o Es- efeito de mquE:_nto, deJX)lS de ter pres- 20,00 - Retransmissão da Hora do 
obra • tado leade.r da região nordestina tado decla1 açoes, f01 removido pai a Circulará, amanhã. em edição ex- Brasil. 

E era vultosa demais para ofuscai - A~ notas dos Jornais do Rio sôbre a Casa de Correção traordinária dedicada ao Rio Grflnd-..: 21,00 - Sôlos de violino - Olei:-ario 
se, pn.ra del':ar de ser v1s1J:t E dai. a Para!ba, têm a mesma origem Elas rlo Nort.P. o nos'so confrade "Jornal da de Luna Freire. 
o seu 1efléxo no seio cto Brasil, dai exprimem a transtção por que houve IA PREFEITURA DA CIDADE DO Paraíba", que obedece á direção dos: 21,15 - Jornal oficl:11. 
a notoriedade. que a.lcançou e terá de Ide passar a imprensa bras1leua dos SALVA D O R HOMENAGEIA O jornali::;tas Luis Pinto e Tancredo <ir 21,20 - Música varia.da - Esmerai-
alcançar mev1tavelmente, até mesmo trmpos passados idos para os d1as CHEFE DA NAÇÃO Carvalho. da S1Jva e Orlando Vasconcélo.<; 
na conce1t.uac:i.o ctos m1m1gos smce10.s at.ua1s. A refPrida Pdição trará f~rta repor- 21.30 - Músicas leves - Orquestra 
do Interventor paraibano. A Paraíba, sob a direção do sr. in- S. SALVADOR, 30 cA UNIAO> - tagem da vida administrativa dn V\· de salão sob o regencia do maestro 

O sr. Argemiro de Figueirêdo, aliás. 1 terventor Argemiro de Figueirêdo. é A Prefeitura e o funcionalismo muoi· 7jnho Estado nortista. ilustrada ('n111 Oleirario de Luna Freire. 
deveria envaidecer-se da sua operusi- mais do que se tem dito, J?Orque não cipal prestaram imponentes h()mena· vórias fotografias. publicando ainda 22,00 - Jornal Falado da P. R. I. 4 
dade. Somos dos que pensam que o I é passivei _num registo d~ Jornal. nu· gens ao presidente Getúlio Vargas e outras informações sôbre a atualida- 22,10 - Emquanto a cidade dorm• 
homem deve. êle próprio, dizer o que I ma entrev1Sta ou num telegrama, dis- ao interventor Landulfo Alves, pela de potiguar. - Solistas célebre,;: 
é e o que vnle. Os dias modernos não I crever com pre. cisão uma obra que energia com que souberam r epelir os "O ,Jornal da Paraíba" precede n 22,25 - últimas notícias - p R. r. 
admitem outra vida nem outra con- saiu do plano comum. para uma es- traidores do Brasil . seu noticiário com uma homenagc!ll 4 informa ... 
duta. Mas êsse ilustre estadista. que féra de onginalldade. {Do ·· Jornal do Em nome dos manifestantes falou o ao interventor Rafael Fernandes cu- 22.30 - Bôa noite 

tõ'N 'i"'i"N"ô':tm CAN1Ao EsTA 'SE Nõ o EV Ãêü'iD JS I c~:;:::::~:::rrl DE 
OS INCIDENTES PELA POPULAÇÃO CIVIL CHINESA !.}~~~:::~ ~~n!~7;:;/~~:,e;.c;.~~e~ 

NA P A l E Sr I NA LONDRES. 30 <A UNIÃO) - Em Irias, o Consêlho Regional de Geogra-
consequ~ncia dos_ suce~sivos "r~ids" MAIS DE 7 50 MIL PESSôAS PROCURAM ABRIGO I fra e. a Junta Executiva Regional de 
cios avioes Japoneses sobre Cantao, a _ ÊS G HONG Estatrstica. 

Conflitos entre a !)olicia in- E,º1~~à':.~~º ;;.6~111,•;~~ºe~;fi;i~d~a"~i~: NA CONCESSAO INGL A DE HON · 1 Para es.•• reunião, que será presidi-

glêsa e os bandidos arabes ~1~ss~~1;;~;::~tonal e no porto inglês ~t;~ª,;'º;t~ut'~~:r•;d: ;;;ªf;;~ .. d~ nê~:;·iat
0

~~~~g;~i~asa/~o~~?,et~a~~;~ ~:ri~e!~ª di~g~:~~i,r~.º~:~~~;'~~;~;:: 

ch!!!~S;~~~:1~1ofô11:~a~~!~~~i;-b~~ m~l~~i:esd~ ~~·~a~~s,Pjlsô!~e:~~~:iv~ qualquer momento inimigas naquelas imediaçõrs. dos todos os membros das duas refr 
ta.nicas e os ba.ndidos a.rabes. awnen- Hong -Kong, esperando·se que êsse ridas entidadPs 
tam de frequencia, séríamentt' preo- nú.mero se eleve a mais de um rr.i- A úLTIMA INCURSÃO DOS AVIôE~ OS JAPON&SES FAZF.M 'f;,<TRAOR- 1--------------
cupando ás autoridades. Nas imedia- lh:io JAPONESES EM CANTAO OCASl:- DINA'RIO AVANÇO VIDA RELIGIOSA 
i1~~asded;utl~::~~· :;:.ra;ei:taªta!~i:~il~: csik .. ~ ~~:~iJie~é1~1:~it~~~avside~~T!~sa: g~~U 100 MURTES E 200 FERI- HONG-KONG, 30 íA UNIA01 - -

fuzileiros navais britanicos foi lite- flm de evitar um smto de epidemia ~:ns~~s-;;;::fi~ri:m 
1~~lit~;:tra~~~i~~~/~ ENCERRt'í1õ1E h~A~I1;.i?c3's EXERCI-

ralmente massacrado por um grupo de LONDRES. 30 1 A UNIAO) - O 
bandidos superiores em numero Um CANTAO NOVAMENTE BOMBAR- 'conespondente da Agencia Reuter, de ~vanço'' t m ... archa mpõpic~ ~/es~e Serão encerrados hoje nos diver':Qs 
sub-oficial conseguiu fugir lanca.~do o DEADA Hong Kong, mfoima que ,da mcursfio e Hsu-C ow numa pro un 1 

P e temploc:; desta. capital. os exercícios 

alarme, não obstante os f~riment~s HON-KONG 
30 

cA UNIÃO) _ A ~~~ll~~~~rfe~ª\1~õ;J:s d~ét~~~t~~l>Õ~;_ 
12

~u~~~~:eJ!: avR.uço ~s ti~pas elo marianos. Na Igreja da Mãe dos Ho-
graves que recebeu. As fo1ças poli- _ 1 Mikado captmaram Kwei-Te Ta.n- mrns. onde êsses exercícios vêm ai-

~~=:itsa!!n~de~~ ~~~itoªc:~~rªs':m~~; ~~;~~e 1~!1a cr;~ªe~r!º1~e:º:s b~~1~!; sulta1am 100 mo1tos e 200 fendas. Chan e Youen-ChenJ? ' ~!~1i::1fis g;'in.~~~isbr~~~!~i:~~to~erJ; 
acharam sobre o t~rre~o oi;; cadavercs 24 hoias A VIÕES DESCONHECIDOS VOAM A MARCHA SOBRE HAN-KO\V encerramento. Assim, ás 19 horas, ::if'· 
dos solda.dos britanicos e três ara.hes Os aparelhos nipónicos procurav:1m SC~HiRE O TERRITO'RIO .JAPO- rflo os mesmos realizados, oficiando o 
gravemente feridos. destruir os edificios publicas. Entre- NES HONG-KONG, 30 (A UNIAO) -- padre iiilton Bandeira, que falar:¾ 

tanto. as bombas cairam nas imedia- TOQUIO 30 (A UNIÃO O D Tropas japonesas constituidas de duns antes da inscnsação. Logo após, o sr 

CUNHA & DI L Selo ções. arrazando as casas pertencente;. 1 . ' . .1 
- P- divisões motorizadas, marcham i.ôbre Carlos Neves enton.rà. um hino de lou-

A á população civil e causando muito.s paitameI_'lto da Defesa _Aerea infot""- a estrada de ferro Peiping-Han-Kow. vares á Padroeira da Cidade. 

1\1 
. . . . j mortes e eleva.do número de !eridl)s. rryou, h~Je, que. dois avl~es desconhe- A d · • · o t nor ocasi·a·o d• bençan1 do Sant,·s.si-- ater1a1S santtar1os, e. cidos fornm avisto.dos. diversas vêzer, vanguar a mpomca enc n ra-se, mo". un1 grupo ct"e crr'anras, vesti'das <i" 

• . 1 ANIQUIL'\.DA UMA DIVISAO JAPO- sobrevoando o território japanês, náú nêste momento, a 145 Q1!1lometárobs ao J - ô ' ' }etnCOS madeJraS ferra. , . O MA· sendo, contuoo identificados. ,,,! de Kai-Feng. A aviaçao es~ om- anos JOgarao fl res ~o altar 
, , Nt:SA AO NORTE DO RI A t ' oardeando a estrada Cantao-Han- 1 Muito tem contrlbu1do pai a bn-

gens azu}êjOS e vidros, aOS RC:LO MAIS UMA CIDADE CH!Nf:SA EM Kow, a f!m e!• impôss1b1htar qne tio- Jhantismo do mês de Maio f!"' Mãe 
' PODER DOS JAPON:f;SES pas chinesas procedentes _do sul, ve- dos Homens o conJunto de vozes fc-

melhores preços á rua Ba- HAN-KOW, ,30 .'A UNIAO< .- Um nham refor~ar a guarmçao do novo mlnlnas, sob a regenera do sr Carlos 
_ • , porta-vo~ _oflc1al Japo~cs ~d!l·n~e que CHANG AI 30 ( A UNIAO) U , Q G do marechal Chia.ng-Ka1-Chel~ 1 Neves 

rao do Triunfo n o 271 ~ma div15ao do exercito mpomco, "º d 'd f - n ' Flnalizando os átos sera cantado o 
• • • norte do R10 Am_ar_élo. tenha sido am- ~oh~~n~~~o~maª u~e~~1~:~~e d~eK1!,se~= ------------- hmo '' Despedido. de M::110" _ 

------------- qmlo.da pelos chineses Te, caiu em p~er das trooas nmõ~ - Os acompanhamentos sem-o fc1-

VALIOSO TESOURO DES• O MARECHAL CHIANG-KAI-CHEK mcas que marcham contra Han-Kow NECROLOGIA los_pelo maestro Juho Cantahcc. no 
a nova capital da China central e _ , orgao. e Agmar Dias ~lnto ao v1?h_no COBERTO EM PARIS PREPARA A DEFBSA DO SUL DA Q . G. do marechal Chiang-Koi-Ch•k. Washington Costa solo de. clnrmeto 

T 
CHINA Dâ~se grande importaneia a P.ssa i - ~ Irmandade S. Jos_e compnre-

fdrat1a-se da fortuna de um CHANGAI. 30 IA UNIAOI - Nn ~~tó~~~·tfceu[oezd~u~afô~ei~J: f~~~d;:;'~ to~r~ ~::~~:~. ~;;;~~~\~
5

m .N~~c ~:~~~ ~:::eci;;~~~''r~ri~: ;:~d~º~ fLr:~ ~: 
1 a go da CÔrle de Luiz XV J:~1ec~~;;:raº;ctJu~ f~v!~~~n~:s C~i;~; avanço contra Han-Kow. g:1:e~c; ~~~~!\~~.º p~~P~~~~~~0a~~~= ~rnf ~~~~11

~aria Gouveia Falcom 

PARIS. 30 <A UNIAO> - Um do Sul. o marechal Chiang-Kai- OS CHJN'f:SES RECAPTURARAM sidente . iegozijada com o brilhantismo do mt"i 
magnifico tesouro acaba de ser des- Chek está tnnsferindo todos º\ seus LAN-FENG O extinto, que contava 79 anos de de Maio náquela Igreja . ofertou um 
coberto pelos opr~·:írios que clE'-moli- soldados da frente de Lung-Ha pa- idade, era casado com a sra . Umbe· rico turibulo e um luxuoso pnr de 
am._ uma ('llSa pertencC'nte :i Muníci- ia O litoral chinês ao sul. f "d HAN-KO\V, 30 (A UNIAO) __ Una Gonçalves Nascimento, de cuj,1 arandélas. além de multaê flóres ar-
Pahdnde de Paris. EStão i,cnd0 conSt ruidas ormi avcic:; Um porta-voz do Q. G japonês a.d- consorcio deixa os seguintes filhos: tlficiais 

'I'rato.•se dn fortuna de um fidalgo linhas de defésa nos principais }JOrto:; mitiu, hoje, a perda da cidAde c1,. dr. Adôlfo Gonçalves Nascimento. FED"RAÇAO 
d_~ córte de Luiz XV, compreendendo ao sul de Amoy · Lan-Feng, á margoem da estrnda. d~ juiz de direito da comarca de Silves- ~ 
cinco mil' "lmz!>s" de ouro. cujo valor NAVIOS DE GUERRA JAPONl::SES forro de Lung-Hai e recenteu'lPnte tre Ferraz. Minas Gerais; srs. Dalco 

ESPIRITA PARAI· 
BANA 

:~~al é de 2 milhões e meio de fran- SO'BEM o RIO AMAR€LO co~i~~~t:dd~ seu valôr estratégico, n g,~~::1;:J~s~~%~n~~~o?urt:~c~~~= 

A'i magrtiflcns moédas de ouro esta- CHANGAI . 30 < A UNIAOJ _ Nu- : .. t~~~u ~~i~~uá~ft!'º~t:ntein~ot~~! ~~~ ~~s5 ~~;~1f0~n~t ~ºoã~r~~~ça~~e:s~~~~ 
}~r~ clozidas cm um i.aco de fazendª merosos navios de guerra nipônicos nhuma tmportauci:t para as novsL,;; cimento. oflclal do Registro Civil em 

iss ma , e enterradas na pnn}de Icvontamm ferro. hoje, desta cidacle 

Franqueada ao publico. realtzar-sf'
â. hoje, ãs 19 e meia horas , na séde 
dessa sociedade, durante a sessão d<' 
estudos fllosóficos, uma palestra SU· 
bordinada ao título: EXPOSIÇÃO 
DOUTRINA'R!A SOBRE OS ANJOh 
GUADIAES. :~~~~~nh:vn êi.s~ tesouro um per~ l.subindo O Rio Amarelo, a fim de ata- ~~i:~i:c; após a concuista de Chen- ~~~~~d~i~~~ô!~\1o ~~H~ª ~~~iª~=~ 

º: , mnrelec1do pelo tempo. em car Han-I<ow , a nova capital da Chi-~i: f~lh~~algo legava sua fortuna á 

I

r.a Central zende proprietário no municipio de NO 
T~~k~:~1:~~~s CE~I~~~os gs::b::scfm~n

5t~~~~:11~~1t~ª
1
:~ i~~~ TICIARIO 

LOTERIA FEDERAL _ 8Ã0 JOAO "1~~!J1~ ~~R!m~1;. i'6v~'1Ji.S A ta Rita. havendo. ainda, 18 nétos • Em oficio enviado á dtreç~o clesL, 

4 028 
2.000:000$000 CHANGAI, 30 <A UNIÃO) _ Os Tr~ta~·:t:.o:i;te :~lnê~~. m~e~~i:,Pn-: 

4 
~ls;,~;~;ramento realizou-s.'no mes- ~~~~ - d~ ·~ibl~~~:;toPuB:ir::·d~ib~:;: 

PREMI OS NUM TOTAL DE IJOinais desta cidade noticiam que já !~êseq~~i~:~~c~~ni~~ p~r ;:r~o e.: mo dta. á tarde, no cemitério local, zonas, agradeceu a recepção l'egnln 1 

6.090 :000$000 não há mais nenhuma dúvida de que Lan-Feng. ~~;t;r:1~d~i;gt~~o7~~W1~1~1J~~a~:~ ::ta:u;i~IAO" na mesmn repartição 





~ [A U!lo,ÃO - Terça-feiro, 3t de maio de 19311 

letor Uc Amo!:itras de 2. • classe, com do seu,;; serviços no cargo de Coletor ,·encimentos de 1300S0001 trescntos mll vendo o seu exerclclo ser contado do M1rocem 1'~ernandcs da Cunha Lt· 
os vcncim('ntos mensais de 1300$0001 de amostras de 2.~ clas.\e, cotn o-; 1cts mensais , até a realização do COO· dia 20 do corrente mts. ma. requerendo Ucença para fazer ,.J.i .. 

~~~s;~1
;~; on~i~~!~~ ~t: :o~f1~f~ç~l>~1~~ ~Sc~1i~11\~rio:~~~ts at.kdea r~~~r;~çt~~ ~~~~º 1~~1 u~~~ 1~~ ~:s h;:~~~~ç~:e~ t~t m~c~~c~~~~1g e d~b~r~~:1~!~. t~~= :!~:~~lç;tg~!tri~: 1~u ~~~:id~v 

~;~~s 11
~mar~8 

9d; ::101n;:~~~:ir!. bJ;: ~~eii~~im;~ ~~t.:x~~e ct!~ ~~:~;.~~i~~ ~!:!~~ ~"~JS "ir~c:~~1
~\<'~o~~~~ecio d;~ 11~o:,~m de v~~tadeº !~ti~ ~-: fg~e. ~:T!~ qu!~~e:~~o li~~~!e p~~a f~:~~ie1;:~ 

\rendo o seu Pxercíclo ser contado do batxndns en'l 28 de maio corrente , dP- dh\ 20 do corrente. contratar o sr_ Antonio Freire Marl- mento e outros serviços na cosa n " 
ciin 20 do corrente més vendo o seu exercicio ser contado do O $ecrett\rlo cta Agricultura , Co- nho. !-ienente do extinto Departaroen- 1.525, á av. Vera Cruz_ - Dt:ferido 

o Secretário da Agricultura , Co- àia 20 do corrente. mérclo. Viaçti.o e Obras Públlca~. ten- to Estadual de Classificação do Algo- Jose SUvlno da Silva, requerendo 
lllt'rcio, Viação e Obra~ Public~s tPn- O Secretário da Agricultur,\ , C<;- do e,n \-'bta o art. 2.º do Decréto n.º dão, para conlinuar prestando sew, dispensa de uma multa que lhe foi 
do em vista O art 2 _ o do Decréto mércio. Vla{ão e Obras Pública-s, ten · 1.053 de 20 de maio de 1938. resolve ierviços no cargo de servente com os imposta - Reduzo para a metade 
!l.053 dr 20 de maio de 1938.' resolve do em vista o art. 2.º do Decreto 1.053 contratar o sr. Henio P96.\0a. Coletor vencimentos de 1180$0001 cento e oi- A. Bronl. requerendo licença par.1 
LOnh'atar O sr. José Mario caw\lcant-1 de 20 de maio de 1938. rrsolve con- de Amostras do extinto Deparlamen- trnta mil réis mensais. até a realiza- colocar cartazes de propaganda, bem 
l'Olctor ctr amostras do extinto· Depar- t r n ta r o ~1 Antoniq Justino. to Estndual de Classiticação do Al<Jü· ção do concurso ou exame de habill- como distribuição de boletins. - Dc
tamcnto Estadual de Clas::.ificacão do coletor de amostras do extinto De- ctào. para continuar prestando seu• lação previsto no art. 9. o das Instru- ferido 
Algodão. para continuar prestando parlamento Estadual de Clnssificacão ~ervicos no cargo de Coletor de Amos- çõe& baixadas em 28 de mato do cor- Horltnclo Ramo8 & Cla . requcren 
e:;cu~ serviços no cargo de Cq\qt<)r de do Algodão. para continuar pre~tan- tras de 2U classe. com os vencimento rente, devendo O seu exerctcio ser con do dispcns:i. de uma multa que lhr''- • 
amostras cie 2 _ a classe, com os venci- do seus serviços no cargo de Coletor de t 30<,~0f.lO I trescntoi mil réi.s men · ta.do do dia 20 do corrente mês foi impo.:,ta _ _ Indeferido em face dai:. 
mentos mrnsais de 130050001 tresentos de amostras de 2_• classe. com O!- sais, até a realizacáo cio concurw 011 o Secretario da Agricultura , Co- informações 
mil réis, até a reali:lação do ,concurso \'encimentos mensais de tre:~entos exame dc.- habilitação pre\-·lsto no :ut mercio. Viação e Obras Públicas. ten- Cunha & 01 La~to. requerendo. ll
ou exame de h:i.bilitação pre".Jisto nJ mil réis 1300$000>. até a realização J.º da!. ln.o;truções baixndas em 28 de do em vista o art. 2.º do Decreto cença para substltulrem a placa do 

nrt . 9. º das lnMruções baixadas em ~~eii~~iu~~ ~~t:x~n~e d~~ h!~~\\~~~i~~ ~;~i~o~i~~P~l~Õ ~r;·ertºdo~Cc~r~:~r~~CiO ~{)~1~;af:r 2g ~~. mJ!':mdaenc!g~fr~~~J~~ ~:rã~s~:e~~l~~~~n CoO~ifci~ ~O~~~ 
!~et~c~ci~

1
ª!º conet~· ~eve~~Q ~O sâu baixadas em 28 de ~aio ~orrente. rle~ O Secretário da Agricultura , Co- Faria~'i. servente do extinto Departa- requer 

cÓrrente ,;,:~ con a O O 18 () vPndo o seu exercício ser contado do m#rrio. Viacão e Obras Pública,;, tcn- mento de Classificação do Algodão. José Stlvtno da Silva , requcn, :do Ji-
9 Secr~tirio da Agrlcult\Jra , Co- dia 2º do corrente. do f'm viSla O art. 2-'' do Decréto n.º para continuar prestando seus servi- cenca para construir um pedaço cl1 • 

rnercio, VH\çào e Obras Publicas ten- micl~_e;;rJ:~o e d~br~;i~c~~i~~:. t';~= :i~rra~:r 
2
~ ;: ~1;!lº d~e A1i::Íd~es~!;~ ÇO~ no cargo de servente com os ven- mp;;l~c~n.a c~si; ºta!!5. d~ r~~o?.!aRç~;, 

cio em vi~ta O art 2·º do Decréto do em vista o art . 2.º do Decreto 1.053 n'lndes, fhcal do extinto Departamen- cimen~os de ' 180SOOO_i cento e oi~nta · \)º13 ~e 20 de msaio _de 1938. resoln de 20 de maio de 1938. resoh·c con- lo E~tadual de Classificação do Algo- :~e~~~ :;~~~e ªà~ ~a~f1~~~7t'ãç:opr~~ ~: ~~~~~~~~'\ de Expediente e Fazen
fo:1 ~: ªd~~st~~s d~r~~tlt~t~ª~~P:~f!: ~~~:~r ~e !~ost~:h~~s ex~~~~ig~~s- dão. para continuar preStand0 JSeus vic;;lo no art. 9,'' das Instruções bat- \ Antonio Muniz Ferr~ira, requerc·11-
mento ESt3dual de Clas.sific~ão do parlamento Estadual de Classificarão ~:~~i~~s f~ i1~~~~ . ~~1~0~~~rei:~~~~~ ~!~~~ ~ms;~ ~:c~~~!?o d~e,~º;~~:~~ d~~ ~: 1~:<.;~ ~a~:s,'aáze~/1v~~~~

1
;~garos 

~~f~dç~~· para continduar0pr1estapdo seus do Algodão. para continuar prestan- de (300S0001 tre!-entos mil réis men- dia 20 do corrente me·s Como requer . 
· ' no cargo e O etor de a- do seus serviços no cargo de Coletor sab atf' a realização do concurso ou 
mostras de 2 _ ª classe, com o:.. venci - dr amostras de 2_a clas~e . com os exame de habilit...1.ção r,revisto no art O Secretario da Agricultura. co- 1 Feliz..ird'J To'.ieano d( Bnto, requ . -
~~::~~~ de rresento~i mil. réis t300SOOOI vencimentos de trezentos mil réis 9.º ela~; lnstruções baixadas em 28 de ~oér~~· ':\~i:o a' a~~ra{ t~~lic~c~~~~ ~~r~~:!\~1

.
1s~ d~ureir~d~ulta que ll:, 

:so ou s. a e adret t~itº ~o ·cpncur t300S0001 mensais , até a realização maio <·orrt'nte. devendo o seu exerci- 1.053 de 20 de maio de 1938. resolve Bom!im &.: Cla. , requerendc, licença 
;10 art .ex;";e da: list~u~~~~O ta\:~~!~ ~~eii~:u~i ~~t.:x~z-~e d~~ hl~~~l:~~~!~ 'ci~O ;;~~~~l~~O ~~ d:g~rcil~uCr~re~~~ contrata~ _O sr J05é Moreira, serven• }.l'\ra inst~lacâo ;e l:m alto-fA }aute J).1 

em 28 de maio corrente, dPi,·ei1do :> baixadas em 28 de maio corrente. de- m~rcio, Viação e Obras Publicas. ten- 1 te do extmto - Oepartame!1to Estadual ra tuncionar no pred10 1 -., andar. A 
:-icu exercicip ser contado do dia 20 do vendo O seu exercicio &er contado dfl do em \"ista O art. 2 o do Decréto n .º de Cla.ssíficaçao do Algoctao. para con- rua Barão do Triunfo. n . 0 482 . - Dr-
corrente més dia 20 do corrente 1 _053 de 20 de maio de 1938_ resolve tinuar prestando :seus serviços no ferido a titulo precario 

9 _Secr:tário da Agriculturn_ CiJ- 0 Secretário da Agricultura , Co- contratar O H Antonio Ferreira de cargo de servente. com os vencimen- José Carneiro. requerendo dlsden~::. 
merc10, yrnção e Obras Públicas, ten- inercio, Vinção e OOras Públicas, tc;1 . AlmPida fiscal do extinto Departa- tos de 1l80S0001 cento_e ~itenta mil de uma multa que lhe foi impo ;;t1. 
do em vista º. art. 2.º do Decréto 1.053 do em vista o art. 2.º do Decreto 1.053 mento Est:.adual ele Classificação do réis mensais, até a rea~çao do con- IndefC>rido em fac <" das infoum,,. '•s 
d<' 20 de ma10 de 1938, resolve con- de 20 de maio de 1938. resolve con- Algodão, para .continuar prestando curso ou exame de habiht~ção previs- Cónego José da Silva Coutinh'l. :r
tratar O sr. Epaminondas Trindade. trAtnr o sr. Aníbal Peixoto Pessóa, l.eu.-; serviços no rargo de Coletor de 1..o no art - 9." ~as Instruçoes baixadas c.uerend0 licença para concertar PM 
coletor de amostras do t'xtinto DP- coletor de amostras do extinto De- Amostras de 2 ª classe com os venci- em 28 .de maio corrente, devendo o conta do adeantamento que recel .... 
partamen!<> Estadual de Classdtcação partamento Estadual de Cla5sificacão mentos de 1 300S0001 trcsentos mil réis &cu exerclcl~ ser contado do dia 20 do deSta Prefeitura. 8 casa n ° 60l. é. ª' 
do Algodao,•_para continuar prl'.'stan- do Algodão. para continuar prestan- meu.sais até a real~a~ão do c~mcurso corrente mes. Adolfo Cirne. - Como requer 
do seus serviços no cargo de Coletor do seus serviços no cargo de Coletor ou exame de habihtaçâo previsto no ~ ~ecreta~lo da Agric1:11tura. Co- Cônego Jos<= da Silva Coulinho. rr-
de amostras de 2 • classe , com os de amo~tras de 2.• clasc;; e com o;; art 9.<> das Instruções baixadas em mercio. Viaçao e Obras Publicas, ten- (!Uerendo iicenca µara cJncc;t;11 pr,, 
vencimentos de trezentos mil réis vencimentos de trezentos mil reis 28 de maio corrente , devendo i,;eu do em vista o art . 2 .º do Decretv conta do adeantamento que recebC' · 
i300S000) mensais. - até :i realização r300<::000l men:sais. até a rl'ahzacâo exercicio ser contado do dia 20 do 1.053 de 20 de maio de 1938. resolve desta Prefeitura , a casa n.º 25. á Tra
do c.oncurso ou exame de habihtacão do concurso ou exame de habilitacão torrente contratar o sr - Bento Luna. servente 'rssa do Sertão. da indi::;C'nte Luiw 
pr~vist0 no art.º 9 ° das IrNtruç-ôes orevisto no art.º 9.º das Instruções O Secretário da Agricultura, Co- do extinto Departamento Estadual de Maria da Conceição. - Deferido 
baixadas em 28 de maio corrente, de- baixadas em 28 de maio corrente. de- mércio, Viação e Obras Publicas, ten- Classificação do Algodão, para conti- Severino Augusto. requerendo llceu-
vend0 ° seu exercício ser co11tado do vPndo O seu exercicio ser contado do do em vista o art. 2.º ào Occrét.o n.0 nuar prestando seus serviços no car- cn. para renovar a coberta da casa n 
dia 2º do corrente. dia 20 do corrente. 1.053 de 20 de maio dt 1938. resolve go de servente, com os vencimentos <.le 425, á av São João - Em face da 
micl~.e;;f~~I~º e d~brz:ricuu~~i~~·. t~~~ O Secrc-tRrio da Agricultura. Co- contratar o ~r. Sev~rmo Palr'OllC' Car- t 180SOOO) ~ento e oitenta mil réis mfon;ação dda ?i?t°d'ín de Expcdien-

do em vista o_ art. 2. 0 do Decreto 1053 ~~cri~- .Y~?:ã~l !,-~b;:s d:ugi;~~Jtotei~
1
- i~~~~~!;~11~ ~fa~~}~~;~ã~J;r~~~~~i~~ ~~e~~

1
~x:!e ªd:et

1
!:fi~~çlg ~~~\~1~[~ t(' C~ne:~e~o~é ~: C"J~h~n Coutinho. re-

de 20 de maio de 1938. resolve con- 1.05? de 20 clP naio de 1!138 . resolve para contmuar prestando seus !:icrv1ços no art _ 9 _ o das Instruções baixadas querendo llcença p:J.ra concertar µor 
tratar O sr José Fernandes Vieira contJ atar n sr. Luiz da Síl\'a Bntista. 'no cargo de Colet-Or de Amostras df' em 28 de mato corrente, devendo O seu conta do ::ideantamento que recebf' 
coletor de amostras do extinto De-· Coletor d(• Amostras do extinto De- 2.• cla.o::se. com o:i Yenc1111e-11los de e:-.:crcicio sei contado do dia 20 do desta Prefeitura , a Céisa n.0 111 , á. rut• 
partamen!o Estadual de Classtf1cacão pai tame-nto de Classificação do Algo- , JOO~OOO, ttesentos mil reis men&ais corrente mês PerUo de 011\'eira. da indigente Ro'-'!'1 

~o Algodao. para continuar Prestan- d<lO p~l:} continuar prestando seus ate :1 ieahzacão do concu1so ou cxamt o Secretario da Agricultura Co- Belmont. -- Deferido . 
d O ~eus serviços no cargo cie Coletor c.en1ç~ no "Cargo de Coletor de Amos- de habihtnção_ previsto no flrt 9 ° d~s mércio, Viação e Obras Públicas, ten- Porfirlo José. requerendo dispensa <li- , 
. e 8:mostras de 2:ª classe. com os tra.~ de 2." classe. com os vencimentos Instruções ba1xadns em 28 de maio do em vista O art. 2. o do Decreto umP multa que lhe toi imposta -

\'enc.im_ento.s mens_a1s de trr. '.'°n.tos Ide_ tresC'ntos m~I réis (300~. 001 men- co1·rente .. 'lC\e.ndo o ~u. exe1cir.io ser 1.053 de 20 de maio de 1938_ resol\·c Deferido nos termos do parecer da 
mil réis ,3oosooo, , até a rPahzac~o sais. ate a realização do concurso ou I contado do dia 20 do coiTente contratar o sr Uracio Lira. se-rvcnte D q -P -M . 
do c_oncurso ou exame de habilitação exame de habiJitação previsto no art. O Secrt:táno da Agricultura , Co- do extinto Departamento Estadual de Conego J_o~e dn Silva Coutinho. rr• 

f~r~~~~s ~~ ;~t~e. 
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v~nd0 0 seu exercicio ser contado do cio ser cont~do do dia 20 do corrent-e. de 20 de maio de. 1938, resolve cont_ra- go de servente, com os vencimentos de j desta Prefeitura , ':l casa Jl.º __ 309. a n• 
drn 2º do cor~ente . O . Secr~tano da Agric_ult_ura. Co- tar o sr Antomo Fernandes Bioca, 1180SOOO) cento e oitenta mil réi::, da P_cdra, do Indigente Jo:se de Vas-

mic1~.e~f!:~~o e d~brz;r~c:~i~~~-. L~~= ?i~er~:::· ,~!f~~~ :rPb~~s d~u~!~~:toteri.~ l~1~~f_1
d~

0
cfá'!Wl~actp~~t~~~à~o.E;!~~ :;iuen::!~eat~eª 1::~Nr:~~~ dp~e~~~~ur~~ co~~:~ºsi.eUe ~(~~e~. rc,qu.c:rendo li-

do rm vista o art. 2.0 do Decreto 1.053 1.053 de 20 de maio de 1938. resolve continuar prestando seus serviços no nrt. 9.º das Instruções baixadas em cença para constiuir de a<ordo_ con.1 
de 20 de maio de 1938, resolv.e con- contratnr o sr. ,Jo~é Ferreira Pinto. cargo de Coletor de Amostras de 2.ª 28 de maio corrente, devendo O seu n planta anexa uma casa de tai_pa '-' 
t r n ta I o sr Virginio , Araújo Coletor de Amostras do extinto De- classe. com os vencimentos de (300$000) exercicio ser contado do dfo 29 do telha, á a~_ Mel~a de Menr:r.t!i cn 
colrtor de amostras do extinto Dr- partamento de Classificação Estadual tresentos mil réi~ mensais. até a rea• corrente mês frente ~o (.irupo Escolar - Como re-
parta1l'1ento Estadual de Class1Cicação do Algodão. para continuar prestan- li~ação_ do concurso ou exame de ha- [iuer. 
do Ah;odão. para continuar prestan- do seus st>rvlços no carbO de Coletor bi!Jtacao p_rc\'jsto no art . 9.'"' das Jns- Cõnego Josc da Sll\'n Coullnho. rr-
do seus serviços no cargo de Coletor de Amostlas. com os venrimentos de truções baixadas em 28 de maio cor- O sr Secretario da Agricultura, querendo licença para concertt'lr vu-• 
de amo:stras de 2.• classe, oom o.o:; ,300 ·ooo, tresentos mil reis men,;;al!--. rente. den:"ndo o seu exerclclo ser con· Comercio. Viação e Obras Públicas. conta do adeantamcnto que rrce!Jc 
,·enci111entos mensais de ~ezentos ate a realiwçáo do concurs.> ou exa- tado do dia 20 do corrente. expediu ontem. os seguintes oflclos: de~ta Prefeitura a casa n. 0 398. á ru c1 
mil reis f300SOOO> até a real~zaçãc 1n1-• de hal;'lilitnção previsto 1w art. 9.º ~ ~ecretario da Agricultura, Co- 12 de Outubro. do indigente AlJce Ma,.,. 
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b,lixt'ldns em 28 de maio corrente, dr- cio ser contado do clia 20 do conente 1 _ 053 de 20 de maio de 1938. resolte tal ele metro quadrado de forro. - restituicão do impasto precliol qur pa-
vrndo o seu exercício ser contado do o Secretário da Agricultura, Co- contratar o sr_ Antero Gomes, Fiscal cedro macheado - é de 11SOOO gou da cnso n. 0 79, á rua Fernancln 
dia 20 do corrente mefcio. Viacão r Obras Públict1s. ten- do extinto Departamento Estadual de X.º 1'?56 - Ao sr. Diretôr de Via- Delgado - Não provando SI reque-

0 Secretâno da Ai ricuJhn:t Cn- do em vista o art . 2.0 do Oecréto n.< Classificação do Algodão. para contl- <.'5.o e Obras Públicas. Informando que rente que o premo em npreço pNtcn 
mcrcio, Viação e Obra-. Públltas ten· 1.053 ele 20 de moio de 1938. resolve nuar prestando seus serviços no cargo esta Secretaria. â vista do oficio da- ce ao Montepio. indeferido 
do ('ln vi~ta o art. 2.º do Decreto 1.053 contratar o sr Esmeralda Bezerra. de Coletor de Amostras de 3.ª classe quela Diretoria n.º 866, resolve só e- João Batista do Carmo. rcqttcrem.1•1 • 
de 20 de mn10 de 1938, resolve con- Coletor de Amostras do extinto De- com os vencimentos de c2:;0$000) du- fetuar o pagamento dos opcrarios em- llcen('a para abrir um partão e l:On 
1rata1 o 51 Cipriano Oliveira, partamento Estadual de Classificação zentos e cincoenta mil réis mensais pregados nos serviços públlcos me- certar um telheiro na casa n ° 6. ;\ 
<'Oletm· de amostras do extinto De- cio .\lgodão, para continuar prestando até a realizacáo do concurso ou exa- diante apresentação dos respectivos rua Indio Plragibe. - Deferido 
purtamento Estadual de Classiticação t-eu.<, scrvkos no cargo de Coletor de me de habilitação previsto no ut . 9." cheques. Marinho & Menezes. requerendo h 
elo Algodão. para continuar prestan- .\mostras de 2:' classe. com os ven- das Instruções baixadas em 28 de S.º 1257 - Ao sr. Secretario da Fa· ccnça para transferirem o scu 1 pnv1 .. 
do ~rus serviços no cargo de Coletor cimento!) de 1300S0001 tresentos mil maio corrente, devendo o seu exerci- zenUa, ll·anscrerendo um oficio do s1. lháo do Matadouro. parn á nv. D 
de amo::.trns de 2.ª classe. l com os réis mrn<.~,is . até a reallwção do con- elo ser contado do dia 20 do corrente Diretõr de Viação e Obras Pµbllcas, Pedro II anexa ao n .0 885. - DPfr ,. 
vencimentos mensais de trezentos curso ou exame de habilitucão pre- mês. relativamente ao empenho nY 191, da rido, pagando logo o que fõr de ldrcl-
mil réis t300S0001 até a realização ,·sito 1~0 .ut. 9.0 das Instruçó~s baí- O Secretario da Agncultura, Co- quantia de 400$000 , to . 
do concurso ou exame de habilita('ão xadns on 28 de maio correntr- deven- mércio, Viação e Obras Publicas. ten- '1.º 1258 - Ao sr. D1retór do De- Irlnéa Pe!'isóa de Oliveira, requ<'fe11 ~ 
previsto no art.0 9.0 da!-. tnitruçõe.~ rio o seu ~xerclcio ser contado do dia do em vista o art. 2.º do Decreto partamento de Assistencia ao Coope- do dlsJ){'nsa do lm).)Oslo predial e tA
ba1xadn~ em 28 de maio corrente, de- 20 do corrente 1.053 de 20 de maio de 1938. resolve rntivismo, remetendo um questiona• xa de llmpésa Pública. da casa n " 
,·t·ndo o seu exercício ser contado do O Sccretãrio da Agricultura , Co- contratar o sr_ Manuel Benjamin de rio, a fim de ser responclido, com .._ 393. á av _ Vasco dn Gama_ - Ocfe 
dia 20 do corrente. . mé;·do. Viação e Obras Públlcas, ten- carvalho. porteiro do extinto Depar- passivei urgencta. 1 rido 

O Secretário da Agncultura. Co- do em ,"i~ta o. art .. 2 ° do Decrl'to n ° tamento Estadual de Classificação do N.0 1259 - Ao sr. Ministro da Agrt. João Freire de Sousa, rcquerend1, 
mérclo, y1ação e Obras Públicas, ten- 1 1.053 dt.· 20 de maio de 1938. resolve Al2odão, para continuar prestando cultura, comunicando em nome do sr. transfcrendn do estab<'lectmcnto CO· 
do cm vista o_ art , 2.0 do DPCr('tO 1 053 "Ontrntnr o :-.r Jo.>é de. Andl'c'.'a. Cu- seus S('nlços no cargo de Porteiro. Interventor Federal. que este Estado mcrclal de d. Maria Marinho de Me
de 20 de maio de 1938, resolve con- letor de Amostras do extmto Departa- com os vencimentos de 1250$0001 du- está pronto a colaborar com aquele I nezes. á av. D Pedro II, n. 0 753.·-· 
tratar o sr João C,o r rei a menta_ etc Classificacão E :tadual do 17.entos e cincoenta mil réis mensals, Mlntsterio, na campanha promovida Satisfazendo primeiramente as cx1-
coletor de amostras do extin.to D~- Alg~d.:io .. _para co~tinuar prestando até a realização do concurso ou exa- em favor da Intensificação do plantio gencias da Diretorh1 de Expediente 
partamento Estadual d~ Cla..o:;?lhcaçao 11.eu~ sei v1<;0.,; no cai go de Col_etor de me de habilitação previsto no ru·t. 9.º de milho no país Fazenda, deferido 
do Algodão. para conunuar prestan- Amostras rte ::! • classe. com os vencJ-1 das Instruções baixadas em 28 de S.0 1260 - Ao sr. Interventor Fe- José Gomes, requerendo reduçiio na 
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vencimentos mensais _de t.rezento~ ou exame de habihtaçao pre\-·ist.° nu mê~ menta da Produção, bel. João Ma- 4:,7. _ Indeferido. em face das infoc 
mil réis t300S0001. até a realizaçiic art. 9." das Instruções b:lxadas em O · Secretario da Agricultura. co- nuel de Marta. mações. 
do concurso ou exame de ha.bilitA.ç_ão 28_ d~ maio corrente. dev. ndo o seu mérclo, Viação e Obras Públlcas, ten· Sousa Cam~. requel'endo modifl .. 
previsto no art.0 9.0 da~ Instruçoes exercido ser contado do dia 20 dO do em vista O art. 2 . o do Decreto p f . . . ·cação da coJéta de seu predio n. o 28. 
baixadas em 28 de. maio corrente. de- corrente . 1.053 de 20 de maio de 1938. resolve re eitura Mun1c1pal á rua Gama e Mélo. _ Modifique-.'<· 
vendo o seu exerc1clo ser con.tado dC\ ~- _Secretá~10 da Agrlc~1ltura. Co- contratar O sr. Sebastião Batu;t.a, EXPEDIENTE no PHEFElTO IX) a coléta para depósito antigo 
dl~ 

2
~:c~e~~~f~ºt;rá A••ncultura . Co- :eii:::· v~f~ª~ :r~b;.:s d~~~~t() te~.~ Porteiro do extinto ~partamento Es- DIA 30; Francisco Gouveia Moura, requert"n-

mércto, Viação e Obra; Públicas ten- 1.053 de 20 de maio de 1938. resolve tadual de. ClassJficaçao do Algodão, iio ltc<'nça para construir 4 predlos á 
do em vista o art. 2.º do Oecrr,to" 1.053 contratar o H. Getúlio de Miranda para contmuar prestando seus servi- P(!ticões <.le : av. dos Estados, requer para os me~--
de 20 de mato de 1938. resolve con- Henriques Coletor de Amo)itJas do 6J~ei:i~·~~o 1~:J~~ºuze~~o~ ~:· lieilJamim Cardoso. requcr<'ndo H· ~~osJ:~efr~v

6
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t \ªLar o sr. E g I d i o Lima, extinto Depa~tamento de. Classific9.- coenta mil réis mensais até a re&U- cença para instalar agua no casa nu vigor depois de conhecida, isto 1, de 
:;t~~e~~ ª::à~ªasl ~~ ~~:!~ltfc~:~ f!~d~o i;;~~:~'iC~~iJ'!rªn~ º~~~~~1
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;~: zaráC? do concurso ou eX&m: de babl: 150, á rua Padre Iblaplna _ - Deferi- publicada· No dia rm que O f~p~ca~· 

do Algodão. para continuar prrsttm- letor dt' Amostra~ tle 2.ª classe, com {'\<I litaç~o previsto no art. 9. das Ins- do te requereu os beneficias da e . e 
do seus serviços no ca·rgo de Coletor vencimC'ntos de 1300$000> tresentos truçoe! baixadas _em 28 d~ mato cor- José da Mata Cabral de Vasconc<'- 14 de janeiro de 1937, apenas Unha 
de amostras de 2.• classe. com os mtl réis men~als , atê a rea.Jtzação do rente. devendo o seu exerc1cto acr con. los. requerendo licença para fazer di- çstoº n8:ài~:d~~d?:~~é:oq~= ;~r ~v,c:: 
\·enctmentos mensais de 't~zentos concur!-O ou exame de habilliaçáo teclo do dia 20 do corrente mês. ver:,os concertos e limpêsa dos prr- pubHc 
mil réis 1300SOQ01, até a rea1izaçáo previsto no art. 9.º das In~truções O Secr~eta:to da Agrtc1:1Itura, CO· dios ns. 328 e 334, á av. Concordla do. - Ne5las condlçóe!\ reconheço 0 

do conclll'8o ou exame de hab1Htaçâo baixadas cm 28 de maio corrente, de- mt:rcio, V iaçao e Obras Publlcaa, t.eD- - M'!.~'!:.~ ~~:ma de Mélo. requereu- ~:=i~ :,~.::p~~T1~teest. l&e.:=oplet~-~::':a :~ :r~e 9r:ai~~or~~~ç:=~ ~T~d~o ºdotie~~~~~~clo ser contado do f~o:°de ~tadeº ~~ ~; fe~s. ~::~ do Ucença para fazer um alpendre ne Carmelo Ruffo. requenmdo PftQl'-
vend ""'""'H d o Sec t · 1 d A 1 J c r.ontratar o sr Ormevtle do Nasci casa n. 0 908. • a,·. Barão de Maman- mento Por conta dos .servi~ cnntrA• 
dia :, ~Osec~~~~cio 6er co,n~ ,;;r 9 mérclo, :r:\:,o e ~bra..:r ;úubr~:. te~= mento P'llho, 6eDVente do extinto De: guape. - Deferido. trutas nesta Prefeitura. - beferido, 

O Secretário da Agricultura, Co· do em vtsta o art. l.º ao Decréto n.0 partamento Estadual de Olasslflcaçio Maria da SJ1va Cavalcantt. reque- fazendo enoontro de conta 110 prdxt-
ll!érclo, Viação e Obru Públicas. ten- 1.063 de 20 de maio de 1838, resolve do Algodão. para conUnuar prestan- 1·endo licença para renovar a coberta mo pagamento. 
do em vlata o a.rt. 2.0 do Decreto 1.058 contratar o &r. Joaquim Batista da do seus svvtçoa no eal'CO de aerveoie da casa n. 0 235, i rua Fret HercuJano. 
de ao de maio de 1938, resolve con· S11va, coletor de amostras do extinto j com os vatlmentos de (180'1000) cen- - Deferido MOTAS: 
tratar o ar. Joaquim Ba-. Departamento Estadual de Claaalflca- to e oitenta mil rélo. até a reallzavlo Jo.é Alves da Silva. requerendo li· 

........ de = .. ~ ~~O:·~~=u~~ == :~~:ui:. :/":'!'e::.'== ~. r~.c:r /:1::U °"e~! 
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OS NACIONALISTAS ESTÃO NA IMINENCIADE CERCAR 'C I N E M A 
O EXÉRCITO REPUBLICANO SOB O COMANDO DO GENE-
RAL MIAJA• QUE DEFENDE VALENCIA Conselho da Generalidade convocou as , classes de 192,, 1925 e 1926. 

Partindo da frente sul de Teruel, os insurrétos alcan· ~ , .uTA AO NOHTE DE ARAGAO 

ClNE-REPUBLICA 
Nesse casino. situado á rua da Re

publica, acham-se em exibições, des
de onLem, dois fllmes, int.itulndos 
··Nunca é tarde demais" e '·Amõr que 
regenera'', com a interpretação dos 
conhecidos ~. astros·• Robert Montgo-

mery, Maureen Sulllvan e Richard 
Talmadge. 

Trata-se de duas péllculas, cujn, 
programação muito recomenda o In
teresse da gerencia elo "Cine-Repu
blica" em servir ao seu público habi
tual. , d 1 'd d BARCELONA, 30 tA UNIÃO) -çaram Sarrijon, a um terço da distancia aque a c1 a e um comunicado eia frente cte combate 1.-------

infórma que os lnsurrétos estão em 
situação dificil na estrada que vai de 
Balaguer a Tremp, devido a quasi im
possibilidade de receberem munição. 

CARTAZ DO DIA 
PARI S, 30 (A UNIAO) - As tropas 

naclonallst,as, em fulminante ofensiva 
oo sul de Teruel, alcançaram, hoje, de 
surprêsa. So.rrijon, estan~o na i~
nencia de cercar o exército repubh
cnno sob o comando do general Mia
ja. quê defende a cidade de v_alencia. 

Sarrljon acha-se a um terço da 
distancia que a separa de Teruel. 

BARCELONA NOVAMENTE BOM
BARDEADA 

BARCELONA. 30 <A UN1Ã0\ - Pe
las 11 horns de hoje, 8 aviões rebel
des bombardearam o porto,• sen~o 
a.tingido por uma bombo. um navio 
francês "Jeanne ••, registando-se wn 
principio de incendio n bordo. do que 
resultou a mortt> de um tripulante e 
ferimentos em dois. 

portos governistas sóbre o Mediten-a
neo, principalmente Barcelonn. V~len
c1a e Alicante onde as vitimas são 
numerosas. 

A INGLATERRA PROTESTA CON
TRA O BOMBARDEAMENTO DOS 
SEUS NAVIOS MERCANTES POR 

AVl õES I NSURRtTOS 

. , LONDRES. 30 1 A UNIÃO) - O go
vêrno tnglés enviou enérgico ptotesto 
ao generalissimo 1'..,ranco. contra o 
bombardeamento de seus navios mer
dlntes por aviões nacionalistas. 

o último bombardeio ao largo de 
AUcante, foi considerado pelo govêr
no como ato deliberado, pois, o navio 
se encontrava bastante afastado da 
costa e poude ser reconhecido pelo 
apa.rêlho que o sobrevôou. 

o navio "Jeanne" não está regis-
tado. o PROTESTO FRANCE:S CONTRA o 

BOMBARDEAMENTO DE cmutRE 
BOMBARDÉADOS OS POJlTOS GO-
VERNISTAS SõBRE Ó MEDITER- PARIS, 30 !A UNIÃO) - O consul 

RA~EO francês, em São Sebastião. apresentou 
um protesto do seu governo junto aos 

Durante o dia de ontem as tropas 
franqutstas contra-atacaram cêrca de 
dez vezes a linha republicana, não 
tendo conseguido nenhum resultado 
sati.c:fatório. 

OS NACIONALISTAS AVANÇAM AO 
NORTE DE TERUEL 

FRENTE DE TERUEL, 30 •A U
NJAO> - A~ forças do gf"nera.l Gar
cia Vallino continúam avançando ao 
norte de Teruel, em direção á estrada. 1 

de Castellón de la Plana, porto sôbre 1 

o Mediterraneo. 

COMUNICADO NACIONALISTA DA ' 
FRENTE DE ARAGAO 

SALAMANCA, 30 tA UNIÃO) - O 
Q. G. forneceu. ontem, á publicidade, 
o seguinte comunicado: "As nossas 
forças mantêm galhardamente as suas 
posicôes aJém de Tremp, onde os ini
migos tiveram pesadas perdas. 

PLAZA: - Na, vesperal, "A
môr de Mandarim'', com Ra
mon Novarro, da. "Metro Gol
dwrm l\layer". 

- A' noite, "O Grito da. Sel
va", com Clark Gable e Loret
ta. Young, da "20tb Centw·y 
Fo~". Complementos. 

REX: - "ldiUo Cigano", 
com Anabélla e Henry Fonda, 
da "20th Century Fo~". Com
plementos. 

SANTA ROSA: - "Chega, 
Já é Demais" e a 4 11. série de 
"0 Fant.asma Vingador ... 

FELIPE'IA: - "0 Dêdo A
cusa.dor", com Marsha. Hunt e 
Robert Cumrnings e, mais, a 
3.ª série de "0 Cavaleiro Fan
tasma". com Buck Jone5' da 

1" Universal" . Complementos. 

JAGUAltIBE: - "Cartas ,a 
um ídolo••, com Polly Rowless 
e Henry Hunte1·, da "Univer
sal" . Complementos 

S. PEDRO: - "Vencida a. 
Calúnia", com Warren William 
e Karen l\forh~y, da "Univer
sal''. Complementos. 

METRO'POLE: - .. Senliné
las do l\far", com John Wa.yne 
e a. 7."" série de "Flash Gor
don", com Larry Buster Cra.b
by, da ··Universal". Comple
mentos. 

REPUBLICA: - ., Nunc:. é 
Tarde Demais", com Richard 
Talrnadge e "Amôr Que Rere
néra", com Robert Montgomery 
e i\'Iaureen Sullivan. 

LONDRES, 30 (A UNIÃO) - As I puderes nacionalistas contra ~ recente 
noticias proceden~s da ~Pª!'iliª in- b~mbardeamento da povoaçao fran
formam que os avioes nacionalistas e~- cesa de Cerbére. 
tão bombardeando, severamente, os 

Em Teruel, as bri.ixas sofridas pelos 
republicanos são t:stimadas em mais 
de 1.500, tendo sido apreendido co
piõso armamento. que não poude ainda. 
ser classificado. 

NOTICIAS DO EXTERIOR 
CONDENADOS A' MORTE PELO 

TRIBUNAL VERMllLIIO los da limpêsa pública recolherão so
mente o ltxo domiciliário e não terra 
e tijólos como te':'._ acont~cido bt~~~R~~· ~~~~c~I:~d;;;a~;,~r\i 

Os nossos soldados conquistaran1 
Importantes posições nas frentes de 
Castellón de la Pia.na e Mosqueruela, 
progredindo numa profundidade de 35 
quilômetros ... o Prefeito da. Capital avisa maic morte, por crime de alt~ traição, Pe

wna vez aos srs. municipes que no dro Mulea Fernandez, V1rente Ramos. 
cita primeiro de junho próximo. serão I Mariano Relafuen~e _ e Jo~é Vasques. 
levadas conjuntamente com o hxo as e a 2~ anos de pr~sao, Do1otéa Lopes 
latas e tambores que não satisfizerem e Guilherme Tome. 

TEr.íA REBENTADO UMA REVOLTA 
EM MALAGA 

ás exigencias preceituac\a.s nas leis Mu
túcipais e instruções anteriormente pu
blicadas. 

COMANDO DA. POLICIA. MILITAR 
DO ESTADO DA PÃRAIBA. UO 
NORTE 

tituartel <'m João Pessôa, 30 de maio 
de 1938. 

Serviço para o dia 31 <Terça-feira). 

Dia. á Polícia, 2.º ten. Gonzaga, 
Ronda á Guarnição, sub-ten. Fer· 

nandes. 
Adjunto ao oficial de dia, 1. 0 sar

gento José Severino. 
Dia á Estação de Radio, 3. 0 sar

gento Airton. 
Guarda do Ql,).artel, 3. 0 sargento 

Antonio Siqueira. 
Guarda da Cadeia, 3. 0 sargrnto Ra · 

miro Romeiro. 
Eletricista e telefonista de dia, sd. 

Sinesio. 
O 1.º B. 1. e a Cia de Mtrs. darão 

as guardas do Quartel, l..indeia Públi
ca, reforços e patrulhas. 

Doletlm número 117. 

(As.) Delmiro Prrein, de And1·atle. 
Cel. Cmt. Geral. 

Ccnfcre com o original, Tf'n. Cel. 

Fllslo Sobreira, sub. cmt. 

INSPETORIA GERAL DO TRAFE· 
GO PlfBLICO E DA GUARDA 
CIVIL 

GIBRALTAR. 30 1A UNIAOl - No
i\10BILIZAflAS AS CLASSES CATA- ticía-st que rebtntou um motim en-

LAES DE 1924 A 26 1 Lre os Falangistas de Málaga, regis-
tando-se vários tiroteios pelas ruas e 

BARCELONA. 30 (A UNIÃO) - O numerosas prisões. 

GETOLIO YARGAS 
TRABALHADORES 

LEIROS 

E os NOTAS DO FôRO 
BRASI• FOI o SEGUINTE, o MOVIMENTO, 

ONTEM, DOS CARTO'RIOS DEST/1 
CAPITAL 

(Conclusáo da 1.• pg.) 3.° Cartório - Escrivão - J. Be
zerra de Mélo Filho. 

suas viStas protetõras e vigilantes Conclusos ao dr. Juiz de Direito da 
sôbre a nacionalidade brafileira. l.ª Vára: 

Revestindo de maior força e de mais 
autoridade para defender e pugnar 
pelos interesses de seus associados, o 
grande Chefe oficializou os sindicatos 
de classe, que, de simples associações 
particulares, passaram a ser conside

Auto de ação possessória - Autores, 
Martinho Eufrasio de Ohveira e sua 
mulher. 

Conclusos ao dr. Juiz de Direito da 
3º Vãra: 

rados orgãos de cooperação do poder Ação penal - Acusados, Otacilío 
público, que nêles encontra os mais :~~~e1is: o~ti~:~s ªt~º :a°uª;a -eª~~= 
poderosos auxiliares na avançada pa- tros. 
triótica por um Brnsil grande e fórte. Ao contador: Ação sumária em que 

Em todo o Pals, Institutos e Caixas ! é autor o dr. Jaime Fernandes Bar-
. , t lbosa. 

de. Penso~s ~e ~posentad~~ia,s pres _am ~cõrdo em ~cident~ no trabalho ~ 
eficaz ass1stênc1a e estab1hzam o mvel Acidentado. Cicero Gtla da Silva. 
dr vida dos maritimos, bancários, co-
merciários, industriários, estivadores, 
empregados em armazens e trapiches, 

4.° Cartório - Escrivão 
NunPs ,Travasso: 

- João 

hoje de fisionomias alegres e expres - Autos á conclusão: - Subiram á 
sivas, proprias mesmo no,; que têm u conclusão do dr. Juiz de Direito da 
trabalho como meio de vida, como as- l.ª Vára, os autos seguintes: ação de 

~ João PeSWa, 30 de maio de 1938. segurador do pão dia1io e não como e:~~:~~fçââe mo;lgtqu~~~u:-bi~~tr;:a~ 
meio de mórte, como o terrível, lncle- major João Alves de Mélo e sua mu

SPrviço paro. o dia 31 (Terça-feira). mente e impiedoso instrumento que lher; ação executiva movida pelo Ban-

INGLATERRA 
ACENTVA•SE A RIVALIDADE 

FRANCO-INGL~SA NO ORIENTE 

LONDRES, 30 tA UNIAO) - A ri
\·alidade franco-inglêsa se está ma
nifestando de modo flagrante no pró
ximo Oriente. O ''Times·• critica se
veramente as autoridades francêsas 
da Sfria, acusando-as de culpa na re
volta da Palestina. Não é possivel 
restabelecer-se a órdem por que as 
autoridades francêsas da Síria e d.o 
Libano não vigiam as suas fronteiras, 
de modo que o contrabando de guer
ra e de voluntários é intenso e nâo 
póde ser impedido unicamente pela 
v1gilancia ing·Iêsa. O "Times" chama 
a atencão do seu govérno para o ab
surdo da situação na Síria, onde os 
ínglêses são hostilizados pelos fran
cêses, quando em Paris se rala das 
vantagens da entente anglo~flancê
sa. Repete-se ali, com relação ao ror
necimento de armas e muniçoes aos 
rebeldes anti-britanicos, a situní'rio 
~a Espanha. 

ALEMANHA 
REVNE-SE EM BERLIM A ALIAN

ÇA INTERNACIONAL DE TURIS-
1\.10 

BERLIM, 30 (A UNIÃOl - O mi
nistro Goebbels inaugurou solene
mente a 19.ª assembléia geral da Al1-
anc;a Internacional de Turismo, da 
qual fazem parte toaos os Autom<..•
veis-Clubes, legalmente reconhecido& 
pelos respectivos Touring-Clubs lo
cais. Os delegados internacionais reu
niram-se hoje, nesta capital, no Pa
lácio do Ar. O ministro da Propa
ganda apresentou as suas bõas vindas 
aos delegados do turismo intemac1CJ
nal. Concluindo o seu discurso, o sr. 
Goebbels declarou que as "fronteiras 
da Alemanha permanecem aberta:::., 
pois o governo do Terceiro Reich de
seja oferecer aos turistas europeus to
das as facilidades para percorrerem 
a Alemanha". 

Uniforme 2. 0 (caqui). me.tava devagarinho, até ó.s últimas. b~r1~ ~:fc1~;d!çfoªi;~~~l c::;,~~~aJ~!~ 
forças do ser human?. • la J_ustiça Pública contra João Soares 1 1T ALIA 

Permanente á t . 11 S,T., amanuense Os bairros operarios vao se for- de Sousa. 

M~~~a~~~\;, SP., guarda de 1.• mando em todas as ci~ades bras~leiras Ca~~~r~~. Pa~ach~~-i~te~~~aJ~~tadi:~ 1 SERA' CULTUADA, EM TODA A 
classe n.º 7_ e grandes esforços estao sendo d1spen- rem sóbre a conta das custas, os au- ITALIA, A MEMO'RIA DE MAR-

Rondantes: do tráfego, fiscal de l.ª didos para que cada trabalhador seja I tos da ação executiva movida µor Cí - CONI , 
"lasse n. 0 1; do policiamento. fiscais O proprietario de sua residência. cero Medeiros contra Inácio de Sousa . 

ro;r:~~~s,n;~a~d~/·ciVis ns. 23, 19, Com o Estado. Novo, o operaria bra - 1 :oor~~sloe ~~- ~si~:~~~ie~~~~e~et!= te~~~o 3~ef: ~l:e~ito-rl'u~ofi~;i 

13 e 69. ;~::: :iua:i~:aªs ~e~~ingd~:~:!~~ o seu I re~·;~tença: - Por sentença do ctr. â/~~~:c~1~. toda a Italia. á memoria 

Boletim n. 
0 

117 · Para culminar a sua benemerita ~~~! ~~ra~uf~c~;:d:e S~~:;~fãodaJ~; n/áE:;os~~~ r~~~~~~r. u~ t~~~enie 
Para conheclmento da Corpot&ÇIJ obra de assistencia aos trabalhadores. da silva, condenado ã, pena de 3 mê- erigirá ~m _ monumento ao notavel in-

:e~evuta execUÇão, publico o seautn· ~!:d~ep;~to~;ta~;ª: ~!:~:!~:ar~e~ ~fn1'ro~5 d~~rte :fo~sâ~o:~~~!'::O ~~~~ vc~!~l ~:ll~~fcio, J)fla Academia Rlal 

I - Ordem :i Seeçáo de Policiamen- túlio Vargas acaba de regulâmentar o ie~~\~. 409, da Cons~lldação das Leis :ar~ª~ªde~~nf~t!li~e bf.;r~ll'lü~u~;~= 
to: - o sr. Enc. da secção de Pol~ - s:1la1io minimo que será. dentro em coni" 
cimnento, faça apresentar-se no pró· breve uma esplêndida 'tealidade. 5_<1 Cartório - Escrivão - Eunaplo Criar-se-á, em Bolonha, a Funda 
ximo dia 9 de junho, na sala das au- Póde-se afirmar <,,ue o nosso país da Silva Tôrres : <;ão Marconi. na qual se conservarâc 
dienclas do Jutzo de Direito da 3.J os manuscritos do sábio italiano, e 
Vara da Comarca desta Capital, o atingiu, nêste particular, '1m t:ráu <ie Autos conclusos ao dr. Juiz de Dl- serão favorecidas as perquizas e PU· 
guarda civil de ·2.11. clas.5e n.º 28, Fir- civilização ainda não conseguido por reito da l.ª Vára: blicações no domínio do rádio e d~ 
mino Lourenço Freire, a fim de pres- nenhum. paf.s do mundo, e isso em eletricidade. 

!~r e:p~~1!1er~~~~ 'k!f!ci~ri~~fv~~ curto espaço de tempo e ainda pe10 m!~;:;t~~~~e J:ª~~t~~~c::~1;ei;;~~ RUSSIA 
conrórme soltcitação contida em ofi- espírito de juSUça de wn só homem. Oliveira; prestação de contas de Ade- EXPLOSAO NUM DEPóSJTO UE 
cio n. 0 30, de ontem dataào da res- Com ~ creação da Justiça de Traba- mar de Lima Vanderlei; alvará de MUNIÇÕES 
pcctlva autoridade. lho, em franco. organização no Brasil, Honorina Moreira do Nasciluento: MOSCOU, 30 (A UNIAO) - Se-
B~r& ~;: ~o~~~f:p~aP~o~~it;º~: o Estado Novo encravou-se a fundo no ~~~tei~~q~:n:élof~~ve~~~1g :eor~!~ gundo informam de Odessa, ocorreu 
100$000, por infração do Regulamen- coração de todos os brasileiros, prin- verino Justino Gomes. 
to do Tráfego Público. cipalmente na ma~a trabalhista, que, Conclusão ao dr. Juiz de DireiLo 

III - _pett~io Despu hada: - De ante a concretização de suas aspirações da 3.ª Vára: 
Antonio 'Murllo de ~usa Lemos Ju- na constituição de 10 de Novembro Acidente no trabalho de João da 

as seguintes c1ianças recem-nascidas: 
Claudio Paiva da Silva, Valter de 
Sousa, Edinalva da Silva, Marta Eu
genia de Mélo e João Ferreira da 
Silva. ~t~f PaÍ~~~f:e~~sf.:º~~~ft~f f:~~e~~: está toda ela ao lado de Getúlio Var~ ~!lv:; A:!gia~~~~~af:niu~,/ Jt~!= 

cio transferent':ia de sua carteira por I gas, por um Brasil unido e forte, ca- giões Dentistas e réu o Estado da Pa- óbitos: _ Fõra.m registados, no 
uma desta Inspetoria. - Como re- minhando vitoriosamente para os seus rag,:~ vista ao dr. Curador Geral: ~:m~eg~f~~~o, A~to~~~to~a~r~speJ; 
q_u~~.) TrRPnte .Joie •e ••ua , , gloriosos desU~os. . . Requerimento de alvará de Leopol- Sousa, Franciscn de Assunção Filho. 
611••, inspetor reral. Dai ser GetuHo Vargas O umco pa- dina. Moreira Lima. José de Ollveira Mendes, José Pnre-

trono dos trabalhadores do Brasil, de.s de Macêdo, Ma11a Candicta e 
Confe~e com o ortgl.nal ~ - Severino I porque o Chefe Nacional interpreta e Cartório do Regi.l1tro Civil - Escrivão, Maria de Sousa Ramalho. f:~:i~;:, Quelroca, re&p. pela Sub· realiza o.s sua.~ mais caras relvindlca- Sebastião Bastos : Os demais cartórios nã-0 fornecérnm 

~ <ConC'lue na 7.• pg ) çóes J ~ Fõrnm registada~. ní:sse Cartório, nótas á reportagem. 

ontem naquela cidade uma explosão 
no depósito de munições. Pereceram 
10 pessõas, ficando 40 feridas. O co
missário cl,a Ukrania, sr. Unspenslcij, 
encontra-se em Ode.ssa lnvestiian1o 
pessoalmente as causas da elPllJSfü,, 
tendo sido realizadas numerosas p~i
sões. 

FRANÇA 
EXCURSÃO PRESIDENCIAL 

PARIS, 30 (ÍI UNIAO) - Em com
panhia de todos os ministros mem
bros do a~ual Gabinête, o presidente 
da República, sr. Albert Lebrun, ren
lizará hoje uma rápida excursão o. 
Saint Brieuc, na Bretanha. A Chefa
tura de Policia, devido âs últimas 
manifestaçõe.s politicas do Partido 
Autonomista da "Bretanha, acabo. de 
tomar extraordinárias medidas pre .. 
ventivas de segurança. Todas as es
tradas de rodagem, pontes e estra
das de fen'b serão especialmente vi
giadas. 

POLONIA 
FUZILAMENTO DE UMA ALTA PA

TENTE DO EXE'RCITO 

VARSOVIA, 30 (A UNIAO) - Nos 
círculos diplomáticos de Moscou e 
Leningrado, afirma-se que o general 
Goriatschew, preso durante a noite 
de ontem, foi fuzilado na. madrugada 
de hoje por órdem do Comité Supe
rior Executivo. 

EGíTO 
INICIA-SE A CAMPANHA CONTRA 

OS JUDEUS 

CAIRO, 30 (A UNIÃO) - Como 
consequencia da situação na Palesti
na, o Egito está sendo van·ido literal
mente por uma paderosa vaga anti
judaica, que se manüesta em todos 
os meios sociais. A "Liga das Mulhe
res Egipcias" acaba de publicai um 
manifesto convidando as donas de cn
sa a boicotar integralmente todos os 
estabelecimentos comerciais pertencen
tes aos Judeus. 

SÃO JOAO - Grande f"Xtrarão <la· 
LOTERIA FEDERAL 

2.000 :000$000 
350$000 o bilhete - 4,028 premõos 

AS OllMPIADAS 
DA MOCIDADE 
A sua realização, êste ano, 
com a participação do Ja
pão , ltalia e "Aiemanha 

TóQl.iIO, 30 (A UNI ,\O) - Confir
ma.-sc a noticia seg,.1ndo a. qua.t o J a· 
pão participará das Olimpiadas da. 
Mocidade, lixadas para. as prlmt'iras 
semanas de outono do ano corrE"nte, 
sendo que as competições esportivas 
realizar-se-ão simultanea.mente em 
Roma, Berlim e Tóquio. Trata-se de 
uma. demonsti;ação de educação fiska. 
da mocída.dé, organizad a de comtun 
acôrdo entre os govêrnos do Japão, 
da. l talia e da Alemanha. 

Durante a tarde de ontem, o minis
tro das re-la(ó~ Extea·iores, sr. Birota, 
comunicou ás autoridades municipa is 
de Tóquio e aos diretores das asso
liac;óes esportivas o convite recebido 
de Roma P Berlim, depois do mesmo 
ter rt-cebldo a apa·ova(áo do mJnJstro 
da Educaç-ão 
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O PRESlDEN-TE NO ES-.. 1iiiilllilàlai1--~1--,P~A~R~TT"Ei='tQ-VF~IfrC..-,I~A~L-
"LEcEu, NO RIO, O ES· 1 

T _4 DO A V TO RI T .,1 R J O Clt)TGR ALCIDES BEZERRA 
(Conclusno cta l." pr.;:.) 

<Conclusão da o.• pag,l 

l'RErUTUR,\ MUNICIPAL DP. 
ASTrson N,\VARTtO 

a> a linha do norte parLe do alto 
conhecido por eru1,eiro. sit.uado na 
hombreirn esquerda do Açude Belém, 
em direção de teste até encontrar um.o. 
outra parede do referido Açude com AZEVEDO Al\l.\lt,\L 

Fez ('ntre nós, a campanna poll- DF.CRF.TO N.º 8 nc 5 DE 1\IAIO DC uma distancia de 464 metrofi. 

( Do Depattamen to Nacional de Propaganda para A UNI A.O) ~icn ue 1915, no loclo de Solon ele Lo- 1938 b) a linha leste, fica constituida por 
cci.1n. João Ruossnna, Celso Mariz. Al- tr@s retas aaslm determlnnd'as: 1.11 

Tendo promanado de um esforço pa- 1 E5tado identico á Nação e eliminando, va.ro dr Carvnlho. TavRres Cnvatc::m- Abrf" um credito df' dei fontos pn.rte do ponto terminal da linhn. norte 
rn crenr um regime politico, em que pOl'lnnto, os pnrlidos, veiu ;uttomnUca- t1 e outrof. sendo C'ntito, um do~ prin- na. Ttsouraria da Prefeitura, em rwno do sul com uma deflexã.o de 
n.'> rnassns populares tivessem o. ilusão mt:nt.e invesLlr a suprl.!ma autorldade rip~.ls I edntôl"!"S ela "A Notícia", Exer- 11ara custe:t.l' os serviços de li- 78° a direita até 210 metros; 2.11 dêste 
ele dispàr dos destinos nacionaisl en- nncionrtl. que é o P!'estdente da RepU- ceu o cargo de inspet.or gerul elo ell- mitatã.o te1·rito1·la.l do municipio. poni.o segue rumo de oeste com urna 
quanto 

O 
verdadeiro poder era exercido blica, das nlribuições e prerogo.t1vac; sinl') te'1clo std0 0 primeiro direlor do deftexão de 90° a direita até 140 me-

pelos manipul::idort:!s ela mA.quinarla ~ssenclo.is n.o exercicio do poder execu- "Grupo Tomt'l..,;; Mindêlo". Logo de- O Padre Jo3qulm Cirilo de Sá, pre- tros: 3.ll com outra deflexão de 90º a 
estat.nl, a. democracia liberal desenvol- tlvo a á colnboraçfio que êsl-e tem de pob fol 11omettdo promoLor público feUo do mW1icipio de Antenor Navar- esquerda. e com 200 metros de exten
veu a sua idc.'ologin em torno de gene- prestar na elabornçã.o das leis. No.cto. ,:a CapJLal Foi rcdntor-sec:ret~rio e dí- 1·0, usando das atribniçõe.c:; que lhe con- ç:5o marca seu ponto terminal o lnl-
rnlizncões e de principias sem contacto é mais es..iencial nn estrutura do Estr-- relor interino da A UNJA.O. Eleito em fere a lei etc. cio da linha sul. 
com a reolidn.de social Todo o sistema do aut..oritRrlo que essa posição con- 102º· deputado e.sLarlunl. renuucíou O e) a linha sul, tem por itúclo o pon-
b:iscnvn.-se em ficções, que por serem ferida no Presidente e iKi- qual se re- mandªto por motivo de tei- sido no- DECRETA to terminal da anterior segue em dt-
elaborada.-, e proclamadas em um se- flete caract.erislicamenl.e o estilo de- meado Diretôr G~ral da TnSíruc;ão reção de oeste até a distancia de 320 
culo orgulhoso do seu l'l.cionalísmo. mocratico do novo regime Pública, no govêrno Solon ele Lucé- Art. 1.0 

- Fica ::iberto um credito metros. 
não eram em últimn. análise subst.an . .- A autoridade presidencial promrua ,a, cargo que deixou em 1922· em vir- de dez contos de réis. na Tesouraria d) a linha de oeste parte de onde 
ctalmente diferentes das superstições da nação e quem se acha dela inves- tude de sna nomeação, pelo breside~- 1a Prefeitura para custear os serviços se completou os 320 metros da ante
com que, em épocas reputadas menos tido só Lf'm de da1· conlas dos seus te Epitacio Pessôa. pnra D ·etor O 1c limitação territorial do munlclpi.o rior. segue em rwno do norte com 
esclarecidas, as multidões haviam Sido atos á coletividade naclonn.l. f:ste é o t;JJ.~ºcI:,~~~~,~~l. á E;-~~~;3· d!P~~st~

1
~: ~ sua cllvisão inter-distrital de coni'or- uma deflexão de 90° a direita po.rn. o 

domina.das e governadas postulado fundnmf'n al ela autentica dução á Ciêncrn do Direito tendo fel- midade com o decreto estadual n.0 ponto de pq,rtida onde se fecha a li-
Um regime cujn finalidade prlncipn1 democrncin. e de fato já se nchava em to concu, ,.,0 bulhantl!-iSilno conqtll~- 1010 de 30 de março de /938, comb1- nha pe~metral. 

era permitir aos d.iferentes grupos do. pripcipio consagro.do no sistema. I?re- tando a Docencm-llvre ctn Facu!dedc nado com o decreto-lei n 311 de 2 de Art 2 :- A area do perlmelro su-
burguezia euriquecida pelos l'esultados sidCncial, creado pel,) genio pohtico (it: Direno da Umvei sidncte do nio r!e nar~o d~ 193:l cto Governo !ederal bw·bano fica a.s.sun _ constlt~da.: 
dr.. revolucão industrial o Pxercicio do dos fundadores dos Est:.ldos Unidos. O Janeiro Em amda catcdrMtco dn 

I 
AIL 2 -:- Por áto do govt:rno mu- a) a lmha noite nao tem a1en reser-

puder polilico, que nu fase historica a.parelho complicado de restrições da Universidade do Distrito Fedei al mc1pal se1 ao conti atados técn;cos r vada para a mesm1 em virtude dos 
anterior fora monopolizado pela no- autoridade presidencial e de limitação O eminente priraibano era também, prssoal habilitado _pal'a execuçao dos tenenos serem cobertos por o.gu:15 do 
breza feudal, firmava toda a sua teo- dn sua esfern de inicia Uva e de ativi- presidente c'la Acaclenun. canóc~ de :;ei 1,1i~cs de lnmlaçao territorial e sua Açude Belém 
ria no conceito da igualdade. A dife,. ctade, es"abclecido pelas nossas duas Letras e ela II Socied:i.c\P dos Ami••oc; ae d1v1s..'10 inter-distrital. bem como ~ b) a linha leste nn. sua prune1rn rota 
renciação profunda dos valores huma .. primeira3 constit.uições republicanas, Alberto Totres•·, membio do Instituto planta das area~ urbn.na e suburbana j fica reservada a faixa. de 400 metros 
nos, reconhecida pela cxperiencia usual visava apenas subordinar o Presidente Histórico e Geográfico Brasileno: da da :;éde do municlpio e sédes dos d1s- formada por uma hnsa para.lela a 
em todos os setores d::t. atividade. 01"1.. aos elementos repres<'ntativos dos ín- SOCt('dade de Geografia do Rio de tntos esta 
paradoxalmente negada em relação n tcresse.c; regionais e materiais, de que Janeiro, e.ln Federn.ção Nacional das Art 3 ° - Revogam-se as disposições e) nas outras llnhas restantes ficam 
uma esfera de ação, em que precisa- os partídos não passavam de instru. Sociecl.n.des ele Educac:5.o: do Instituto cm contiano reservada faixas de 300 metros ctr-
mente as desegunldades entre os ho- m<>ntos políticos. Histórico r Geoe;ráfico Paraibano; dn cunscrevendo com linhas paralelas as 
mens se patcntC'avnm de modo mais O impersonalismo democra.tico-libe- Sociedade Brnsileil'a. ele Filosofia. do Gabinête da Prefeitura de Antenor suas identicas do perimetro urbano. 
acentuaclo. A combinação da idéia nl r~duziu o E<::tado a um regime de Rio e outras associac:õcs culturais. Nn.varro. em 5 df" m:110 de 1938. Art. 3.0 

- Para conhecimento geral 
equalit:1.rta com o individualismo que a110~1mato, n cuja sombn. se podiam Deixou Alcides Bezena, as se~rnintt's !'•dr• Joaquo· n c·,ri•- de Sá _ Pre- see1~e0rv01r0e10mca~osº poemnt

0
0.ddae porne,r

0
erednecldaes_. 

empolgava o mundo ocidental, em uma pral~car todos os abu5os e prejudicar cbrns: ··E,1saios de Crítica e Filoso- ... ., "' ... ""' ... 
reação logica e natural contra os re- impunemente os mais altos interesses fia": Paraíba, 1919; "Maria da Glo- feito flexão de linhas marcos apropriados. 
manescentes do medievalismo sinteti- nacionais. No Estado uutoritario o ria. .. novel11. · Pars.lha. 192'2; ·• A Parai· ,1anu~I Pe1·eira da SIiva - Secre- Art. 4.0 

- Revogam-se as disposi-
zador e coletivista, deu lugar á noção Presidente, investido de autoridade b:1 na collfedernc~o do Equador .. ; tál'io. ções em contrario. 
de. supremacia do número e do aban- bastante ompla. para governar efetiva- Rio, 1924 ; ··Os Historiadôres do Bra
dono de t.odas ns. e.s-calas qualitativas mente e d~rigtr _ como Chefe da Nação -il no S<'culo }..~X"· Rio 19"7 · "Con
no np1;ço dos valores polit1cos. Todos a política. cto pnis, é re~~onsnvel peran- 7ertmcins''· Rio. -192°9; "ÊnsaioS de Bi
o.-. llomcns eram egualmente capazes te o pov(I tom o qual pode agora esta- blio~rafia da confeder::u;ão elo Equa
de deCidir com snbedoría sóbre o belecer um contacto silnples, leal e ~or··: Rio 1933: "A Revoluç5o Cirn-
destino das nações e também todos os permanente. t,ifica do Direito" 1tése), Rio. 1933; ··A 
rumos adotados eram bons, dêsde que,- FIiosofia na fá~e r.olonial"; Rio, 1 935: 

~~~c~~~~ ~:le!u::a~~~~ni:;~r!ct;ª;: VIDA ESCOLAR ~~tu1~~t,?~ 'it~~~·opff;ttic~~Ai~f?~insi 
pleito promiscuo. HLc:;Lória ctri Filosofia": Rio, 193G; ''As 

WNa logica de semelhante ideologia Recebemos com pedido ele publlca- sêcas na futura Constituinte" e tése 
nao podia evidentemente subsistir o cão: apresentada no 1° Con~;resso ele Pro-

desse ter uma função definida. e in- "CENTR.0 ESTUDANTAL DO ES- 1936: e .. fnfancia e adoles<'~ncia de 
substituível na du·eção do Estado e no TADO DA PARAtBA D. Pedro II": ~ia. ~936 
govêrno d~>s povos. A pol_ít.ica que dês- Realiza-se hoje, ás 14 horas, no sn.-

PltEFEITUlt,\ )IUNICll'AL DE 
ANTENOR NAVAJl.11.0 

DECRETO N.• 9 DE UI D!! MAIO D!,, 
193ff 

netel'min& as á.l'eas urbana e 
suburb;i.na da. séde do mwt.lci-
pio , 

O Padre Joaquim Cirilo de Só.. pre· 
ftilcr do municipio ele Antcnor Navar
ro. usando da...:: atribuições que lhe con
fere a lei etc 

DECflt:TA 

conceito de que a personalidade pu-1 - blémo.s cio NorcJéstel; Rio, 1932: Rio, 

de a mn1s ,remota antiguidade tôra Ião nobrç do Licêu Paraibano. mai.; o sepul!:imp,nto do escritor A1cides 
sempr~ .':ons1clerada, por um consenso umà reunião dessa assocb.ção de elas- Beze1Ta tfve lugar ante-ontem. ás 17 Art. 1.u - A area. da zonr. w·br.n.'\. 
dP. op1.niao_ uni\·ersa_I •. arte_ dificílima e I se para solução de diversos assuntos hora:::, no Cemiterio de S. Jo:i.o Batista, cta ::iéde do distrito de Ant.enor Navar
apena~ acessível a um numero rPstri- de intere~ para a classe estudantt- t.endo comparecido figuras de alto re- ro séde do municipio do mesmo nome, 
to de md1viduos pnv1legla.dos pela na- na. lêvo dos .circulos intelectuais e da so- \ para todos os efeitos legais, na con
t1;1:e~ e pelo destino, perdeu na am- Abrirá a sessão O estudante Dama- cidnde br::isileira, e :nembro d.a co~ formidade do decreto n.g 311 de 2 de 
b1encia da democracia liberal a sua sio Franca, secretariado pelos centris- lônia paraibana. no Rio de Janeiro. A março de 1938, fica assim constituida: 
hlstonc~ significação human?-, Sob a tos Souto Maior Filho e Brunet Dan- beira do tumulo do saucloso conterrn.- a) &.. linha de oéste começa no har
i!1flu~nc1a do pendor para as gencra- tas. neo, falou. do.neto o adeus c~n Acacle- r&.nco esquerdo elo Rio do Peixe numa 
h_zaçoes e para aceita~· como dogmas Na hora do expediente será. lida a. , mia. Carioca de Letras. o escnlot· Cum- réta até alcarn;ar a tangente da. estr:. 
ficçoes ~em base _o~jetiva, surgiu uma entrada de du1ent.os e poucos asso- plido de Sant!\.I?.:'.I. da de ferro e prolongando-se por esta. 
concepçao da poht1ca como um feno- cio.dos ingressados esta !>emana no - Era. o dr. Alcidcs Bezerra caso.do a.té a sua curva ao norte medindo-
meno automaticamente determinado c.E.E.P. com a sra. Azemira Lira _Beze~rn. fJa- se 780 metros. ' 
por fatores, que promanavam todos do valcanti, de cu.ío consorcio deixa um b), a linha do norte iniciando-se da 
dinamismo coletivo e sóbre os quais a Depai-tamento de Culiul'a Literá.'ria filho, Felipe Leonardo. . citada curva. cortando a Avenida 4 
ação dirigente da vontade humana São seus irmãos os Sl'S . Jos~ Otavio de Outubro e passando pelo eixo ctn. 
P~rsonif~co. cm individues superiores Após a reunião de ho.ie do centro P Silvio Rc.zer~u. Cava~c~nt.i e ~s proj,etada travessa 5 de Julho até a 
na.o podia atuar com eficacia. Estuclantal do Estado da Paraíba rea- professôras A~elitn, Nautiha, Camcr1- distancia de 325 metroS. 

As funções públicas, inclusive as de tizar-se-á uma reunião do neParta- na, Maria .Tose e Maria cio Carmo Be- e) a ltnha de leste segue do ponto 
mais alta categoria e de cujo exerciciO mento de Cultura Litel'ária, sob a. dt- zerra CnvfllcanU, to<los residentes nes- term.inal da antet·ior com uma defle
dependiam os maiores interesses da recão do centrist.'1. Cicero Medeiroc; ta capital. . d xão de 90 a direita até 280 metros d~i 
coletividade,. passaram assim na de- onde diversos estudantes farão pales: -- Logo que t~ve conhecunento n com wna deflexão de 90º a esqu~rcia 
mocracia liberal a ser encaradas romo tras educativas :~l:r d~r~~i-n~~iid<1! 1i,i:~~~~êcfo in~1~: se.gue até a distancia de 155 metros, 
;~~~:i~~6; n!~strap~~:~i1a1?do.~~Pf~v1es·e= grafou á fa'llliiJ. do pr..lnl..eado pnrai- deste ponl~ segue ;uma d~ sul corri 
ti~as dos cargos de direção do Estado Dep3rt:1mehto de lnfot·u1ac;-ões t- bano. ap1e~entando sentimentos de ~tro~~flâ~~o r~!~d: ~~e1~st~té c~~ 
foi tendo uma importancia cada vez Propag-anda pe~\·enclo ciéncia do falecimento no wna. deflexão de ?Oc a direita segua 
meJ1orh en: udm sfstema, cuja teoria Do entendimenlo havido entre a d!· Rio de Janeiro daquêle ilustre conter- até 18~ metros e deste ponto com um~ 
na a avia e surpeenctente na t.en-

0 
IJ diretór rto Departamento de I deflexao de 90c a esquerda segue a~e 

dencia a restringir as iniciativas e a li- r:~~í~adc;,a<;~rb~o e ~t~~~~~r~tá~o EJ~ ~:~a'.çáo do Esto.do baLxou ontem a encon~1:ar o barranco esquerdo do Rio 
::~1!dc de açãf do; supremos diri- "Casa Brit.ania ", fornecedora das car- seguinte parlaria. do Peixe ; 
ass·ms,d~o pon o e torna-los por denetas de identidade social desta ns- •·o Diretôr elo Departamento de d) ª. hnha do su! é toda formada 
ma~ico izer mtos instntmPntos auto- socin:ção, ficou estabelecido que C:o Educação, atendendo a que o dr. Al- pel~ Rio do Peixe ate encont.:ar o JJOt:
regras s. que ~ ~ªrªi:à em obediencia ~ próXl.mo dia 5 do més vindollrO as re- cides Bezerrn Cavalcanti. falecido an- to e.e. partida onde fecha a lmha pen
duzinm pre-lel s 1ªt e edc as e que os re- 1eridas cademêtas set·iam venc11·cta• ao te-ontem no Rio de Janeiro. foi clu- metnca urbana. 

a m es, entro dos quais ~ " rante anos, diretôr da Instrução Pú- Art. 2.0 
- ~ area da zona suburbana 

:ai;~f~~~zd.ade ~e tornava forçosamen·- ~::· ~e i:~. ;ti .e gl!~:~~~s,poo~t~1~~~ blica. da Paraíba, cargo que exerceu C?nstani de lmhns paralelas ás do pe-
t com rara eficiênc.in: atendendo a que runet.ro urbnno, circunscrevendo as 

Outro fator concorria para acentuar 1 ° nos precas anteriores·•· 
0 

ilustre morto era uma grande figu- mesmas co1;1 uma faixa de 300 metros, 
a restrição ela autoddade dos dtrigen- ra rle mtelrctual, n5.o só par::i.ibano co- com exceçao a do lado sul, por ser 
t~s d? Estado . Na pratica da. democra- REALIZA•SE HOJE O CA• mo nacional. 1 esolve suspendei em sua. a mesma interro~pidn pelo Rio do 
eia liberal o que preponderava como _ ' 9 homenagem O expedientf' do Dcprtrta- Peixe, sem expansao urbana. 
finalld~de .eletiva do sistema era am- SAMENTO DA SENHORITA mrnlo ele Educação e da.s escolas désta I Art. 3.

0 
- Para conhecimento geral 

parar os interesses de gl'upos, ?o que 1 ~ capital, durante o dia de hoje". . e ~ervirem de pontos de rererencins. 
os partidos eram apenas expressoes po- JANDIRA VARGAS _ o Instituto Histórico e Geogra- serao colocados em cndn nonto de de--
líticas. Eslava, portanto na log'ica_ de fico Paraibano, do qual era S()("iO o flexão de linhas perimetrais marcos 
um ~al regime que os seus verdadeirof'. clr. Alcides Be:terra, conservou, ontem, apropriados. 
manipuladores procurasse_m por todos Rlº· 30 hC.,.A UNIAO) - Reallznr- \em sua séde a bandeira nacional á Art. 4.0 

- RP~,o~nm·se !IS disposi-
os meios enfraquecer a suprema auto- srt- ';m~líl a, o casamento dda senh~- meia vergl\, 

1

(']""11 sin:i.l de pezar pelo cões em contrario.' 
ridade estatal. a fim de unpedir qual- r a an :a VargaS, filha O pre5i- lutuoso ae,ontecimento. 
quer resistencia por parte dda á.r; ma- dente Getúlio Vargac;, com O si·. Rui _ Também em d~mohstraçúo de pe- Gabh1e:te da Prefeitura. de Antenor 
nobras da facção que, vencendo ttma da Costª .. Gama, aviactor civil a ser- znr. 0 c:.omruidanle Delmiro de An- Navarro. em 16 de maio de 1938 . 
eleição se apoderasse dos orgãos ele vtço ~~ Pan AmPricnn Aierways do drade detcrmino11 n suspensão da re
poder público. ~rasil e elemento dest.a.cado da so- trt'"ta d.a Uanda ele musica da Policia 

Essas limitações da autoridade go- ciedade de Põrto Alegre. Militn.r do ~tado, que se ia reuli.zm 
Padre JoaqUim Ch11o de Sã - Pre

feito. 
vernamental e a redução do poder A cerimônia nupcial será realizada. anle-ont~m nn praça Venancio Neivn. 1\-13,nuel Pet·eira da Silva - Sccre

lârio. elos que a personificavam ás propor- entre pessôas da intimidade e paren
çàes de méro platonismo, nada tinham tes da familla dos noivos. 

PREFEITURA MUNTCIP,\t, DE de comum com a essencia do regime 

1~fJr~cJ!l~~~a ~~~gr1di~e ~6:;~~!~n~ O 
tal fraca e ineficiente, a autentica de
mocracia tinha necessidade da organi
zação de um E5tado forte e no qual 
:-. autoridade suprema, respllnsavel pe
lo:. seus n tos perante a Noção, fôsse 
invf'stida de poder amplo e eficaz. 
Para moslrar como a democracia li
hr:ral ern essencialmente nnte-demo
cratica, basta n~inalar que nela as 
t(:ndencias preponderantes se enca-

Novo G o v u No oo ãs PESS6AS QUE. TOSSEM ANTENOR N.\VARRO 

URUGUAI ' DECRETO N.' 10 DE 16 DE MATO DE 

O general Baldomir já orga· 
nizou parte do seu mi

nistério 

~~~~~:~~i~a~~a~~~:11J!l~!i~:11~o~-r:e: o !\g~~~,~~~?i.~fO ~~ld
1o~i~te0

1ss; 
ttnlorcs do poder público. O imperso- mirá a pres1denda no dia 19 de Junho 
nnlismo ílbcral-demoC'ratico 'b.cabava já convidou personalidades de desui
re~uzlndo os g-o\·erna.ites a fantoche~ que para ~ete <las nove pastas minis
CUJOS movhnrntos &e achavam anteci- teriais. O.:; convidados sfio os seguin
padamentc determinados por formulas te~ - lnl.nlot. sr Eugenia LagarmU
ab5tratns. Por traz dessas fcrmulas la; Fazenclrt. sr. Cesar Charlone; Re-

:.:~~~~~~l!~·a~i°1~~11h~tevr~~;~~ed~~ g~-:~~. tf:.~a.E~;~~ioM~;.é;i
1
~ t!~~~~; GJ~~~t 

JlO., e qne eram os verda'lt:!iros mantti PUbUc:n.s, sr. Juan José ele ortega; 
pulnclores do Estado Instruçõ.o PúbllcQ., Jacob Vasques Vn-

o _ reRtme estabelecido p..'.'la Consti- rrln: e Jndústrtn, sr Abnlcaza.r Gar
tu1çuo de 10 de Novembro, tornando o eia 

A• pessõa, que ,e reetrlam • or 1938 ;ºr:.~p:~ ~~~rJ:~!f: .:sq~~ep;nii: -
llgetra mudança de tempo rlcam ]OflO 
~m a vo1 rouca e a pra:anta ln
tlammada: as quê 1offren1 de um• 
velha, bronchlte; os asmathtlcoa, • 
Ctnalmente as crlança!I que alo ac. 
commettldas de coqueluche, poderio 
t,er a certeza de que o seu remedlo 1 
o Xarope São Jolio. E' um producto 
,cJentifico apresentado sobre a tór. 
ma de um saboroso xarope. E' o uni 

Determina as art'as ttl'bana e 
suburbana 1b. séde do dis trito 
de Belém. 

O Padre Joaquim Cirilo de Sá. pre
feito do municipto de Antenor Navar
ro, usando das ntributções que lhe con
fere a lei etc 

DECRETA 

co que nl.o ataca o estomaao nein 0t Art. 1.º - A area do. zona. urbnnn 
rins. Age como tonico calmante ,. fRI dn. séde do dlstrtto de Belém para to 
•,rpectorar sem tosslr. Evita aa aftec. dos os efeitos legais. na conforinida
cões do peito e da gar1anL11. Facill. de do decreto-lei naclonnl n.0 311 rte 
~la~ t~~:a~ãofo~:reªcitd~: :;;:~~hl! 1 ~iL~<.I:~rço de 1938. fica assim C0l1S• 
evltUldo as 1nnammaçõe1 e lmpecllu. l 
do aos p11lmõe1 a wvaeio d1' pertco. rape B4o ,Joio p,u:a cur,... -· 
10• mlcrobloo. broncblt,.. utbma, ,rlppe, coquelu. 

Ao publlco recom!l'.e~d_am~ o xa. o!ie, CMaRIM», àtflwi:..., cllMll&fON 

Gablnête da Prefeitura. de Anlenor 
Navo.rro, em 16 de maio de 1938. 

Padre Joaquim Cirilo de Si - Pre
feito 

'.\fanuel Pereira da Silva - secre• 
t:írio. • 

l'REFEITUR.\ MUNICIP\l, DE . 
ANTENOR NAVARRO 

DECRETO N.0 ll DE 16 DE MAIO DE 
1938 

Determina as a.reas urbana. 
t suburbana d~ SNle do dhtri
to de Pllóes . 

O Padre Joaquim Cirilo de Sâ, pre• 
feito do município de Antenor Navar
ro. usa.não das atribuiç.ê>al,, que lhe 
confere a let etc. 

DECRETA 

Art. Lº - A area da 1...ona. urbana 
da séde do dt.strlto de PUões para to
dos os efeitos leais. na conformidade 
do decreto-lei n.0 311 de 2 de março 
de 1938, fica assim determinada. 

a) a linha de leste fica determina.da. 
tomando par base o eixo da princi
pal rua n~ ponta terminal ou seja a 
260 metros do barra<nco esquerdo do 
Rio do Peixe, e traçando wna. nomwl 
ao mesmo eixo mede tanto para o sul 
como psra o norte 30 metros. 

b) a linha do bUl começa. onde 66. 
completa os 30 metros medidos para 
a mesm:1 direção dai com uma d._ 
flexão de 90º a dircila segue até o Bar
ranco ~uerdo do Rio do Peixe. 

<') a l!.nha de oeste é toda forma.da. 
pelo Rio do Peixe. 

d) a llnha do norte cor.!l.ta de umf\ 
linha paralela ao elxo dn rua princi
pal e com um afastamento da mesm& 
de 30 metros. 

Art. 2.0 - A area da zona suburba· 
na fica assim formadn: na linha norte
a partir do bal'rane.o esquerdo do Rio 
do Peixe até 100 metros não ha a.rea. 
para a mesma, dêst.e em diante fica 
reservada n area de 60 metros forma
da por uma. paralela com a linha. acima. 
mencionada, na linha. de leste ftcu 
reservada uma faixa de 100 metros 
também constituída. por linhas para
lelas. na linha sul até 100 met.ro& em 
d.1re('áo ao Rio do Peixe fica wna fai· 
xa de 60 metros para a me&ma. e na 
Unha de oeste não ha area para ex
pançáo urbana. 

Art. 3.0 - Para conhecimento geral 
e servirem de ponto d.e referencias. 
~crão colocados em cada ponto de de
flexão de linhas marcos apropriados. 

Art. 4.0 - Revogam-se as d.ispoiii
ções em contrario. 

Gablnête da Prefeitura Municipal 
de Antenor Navarro, P,m 15 de maio 
de 1938. 

Padre J03.-qui1n Cirilo d~ Si - PN
feito. 

l\ta.nuel Pereira, tia S Iiva - secre
tário. 

ALUGA.SE 
Uma casn á. A venldn. Epltacio Pes

~óo., nova, recuada. oitões livres, tOOa 
-nurada. com jardim. tf.ndo as i-'eguJn
i.es a.comodaC'Õf"s: vamnda.. so.Jas ele rl
o;iln. jnnt.ar e copa, 4 quartos lntfrno~. 
"2 saneamentos, et-0. Preço harallsslmo. 
Vêr e tratar á Avenida EpttacJo Pes
~ôa n.0 861. 

CASA E StTIO A' VENDA 
Vendem-se a casa n.0 821. á nvcnJ• 

da Rio Grande do Sul Cparaléla á nv. 
Epitncio Pr:,;,sôa), com bóas 8.('omod11· 
cões para grande familia, em terreno 
próprio, medindo 30 x 50 metros, • 
bem nsEim um ótimo sitio, distando 6 
quilómetros da capital, rom bõ.'\ vár
zea parn planlaç:'\o de bnnu.na~. ou 
instalação de r-stlibulo. 

Tratar com JO.!;ié de Carvulho, é, nv. 
Rio Grnnrlr do Sul, 881, 011 n~ Pre ... 
Cellur• cta Copllal . 

,, ., 

,: 



JOÃO PESSOA - Terça-feira, 31 de maio iJe 1938 ----,-------~-------------

ÚLTIMA HORA "CLUBE ASTRÉIA " 
A POSSE, ONTEM, DA SUA NOVA DIRETORIA 

Perontc grande númei-o de t,;oc10:-;, Após, o dr Raul de Góis deu posse 
(Do· PAíS E EST R ANGE IRO ) empossou-se ontem, ás 20 11.oras, no aos novos diretores, com vivos aplau

salão nobre da ~éde social. a nova dí- sos dos inúmeros soctos que comporc
rctoría do tradicional "Clube A~tréía". ceram á soleniclade. ltO~IE:1/AG J:,\llO O GENERAL ALMliRIO DE MOI.RA ~~~ ~;~~r·~~1,~n~: t~~.~~~l.~ a~:ósm:~

1
1'~~~~ I ~~~a~O ,;i~~~~~io~1~d:tra~~~~-~~S a~~t~:c': 

mi~'l rampa 1, a c&tát ua. a Be1·nardo I a.manhá, cm \"ars(n ia, l'OIH destino á· 
l\tascal'enh:1-.. , quê1a cidad('. 

Sabe-se tambfm. dfü,dr o jogo com 
.;. P,\ll l ,0 1101\lENJ\GEOlT. DOi\11:S- a Ir la nda, os polont!'st•., não rcaliuram 

GO. O CHEFE UA "\'",\ C \O mais nenh um tt'eino Nn <·oujun to. ~1em 

c~mposta de elementos de maior des- E' csl4 a nova diretoria do Club<' 
taque social de João Pcssba Astréía: Presidente, dr. Raul de Góis, ltIO. 30 l,\ UNJAO) - O E.;;tado

J\t aiúr <' a ofiC'iaJidadc da l.;1 Rc~ião 
l\JiJitur, 1westaram, hoje, signiri('aih•a 
homena~('lll ao ~cu comandante, ge
neral .l\hnt'rio <lc Moul'a, por motivo 
da ..,ua da la na talicia. S. P,\IJLO, ::o IA l':-ilAOI - Ile

\ C!-ifr,un-s(' de c:,erprional h1·i1Jmntis
O l.NTERYENTOR P:\l.'LISTA \'JSI- mo a!i. ho,nrna~cm; J>re~t:H..las, ontem, 
TARA' O rAnA"":\ · nú,ta c~q,ital, ao PH,idcnte Gt"lúlio 

prctendt'm realiza i·. O tato está ~emlo 
interprPta,lo C'Omo f'X<'esso dr t•onfi• 
anc,,•a. nas proprias fõrc;-at,, d<>t>Oh da vi• 
tór ia sóbrc o~ irlandêse~. 

Dt•poh, d~ f>"\.ihi1•ão f<'i1a hu jl! pelos 
brasileiro'i, um têC'ni,·o d1· :,,;1., ,hut·ji"o 
declal'OU qU<' élcs niio r,la · ·1,n a al
tura de con ílar 1:tnto 11,1 propl'ia ,-j. 
tôrh,. 

Pre~ldiu 9 As ;embléia, o industrial 1.º vice. dr. Clemente Rosas; 2.º vice, 
Odilon Amorim, vice-presidente em dr_ José Mousinho: l.º secretário Se
e::-:e_rcicio, que 1,eu circunsl~ncia~o re- ba!:ilião Viana: 1:iUP. prof. Joaquim 
lalori? da'i atlv1dactes da d1retona que santiago; 2.º secrelá.rlo, prof. Sir.c
naquelc _mom~nto __ t~_rm!nava o m~1:-

1
nando Costa; sup. Olivlêr Pelxôto; lc

tJalo. As lnf01macoc.., piestadas poi s. ~oureiro. Flodoaldo Peixóto; sup. An
~. causaram o m~lho: lmpressao cm nuhcs Gomes e mordomo, Fraucisco 
todos, ~ela concrC'tI?açao de relevantes Sa1es. 
obras mdispensa\'e1s ao progresso do 

S. P.\Ul,0. :!O rA l'KIAO) - O in
:fen l'nto~ /\dC'mar de Bat·t·o" n•c·cbcu 
do ~cu <·olr",::a :'\fanncl Riha .... um <'On
Tit.P para yisil'.lr o Paraná. o qu~, alcn
tlendo, fará. cm junho prfr,.imo. 

Yarr:a, e ao inten:entor .\(lcrnar dl:' 
Bano!'., i:,clo motlo 11afriótico como 
"OUbcram rqnimil' º" -.urlos intf'gra
li:-.ta~ do dia 11. 

PronHH e ra:n a, homcnagen, cêr<'a 
ele oilcnta ,i•tcli<'ato-. de ctas<i.eS, dr,- PA/"'i:iOU E~1 J..l~UO, \ 'O I'H.()J,·.'-Ar'\-
filn.ndo ll'.\ maió1· ordrm um;i. mult.i- XES 01.\S 

clubC' e consolidaç.:ro perfPiU'I d"'.'! sua 
dh·ldn, que sr encontra atualmente 
bn',tante rcduzicla 

Comissão de Contas - O~\;·aldo 
Pessóa, Odilon Amorlm, Sevc1i110 Pe
re-!ra. Antonío Rabt'lo Junior <' dr 
Severino Procópio 

--,,. Após o ato solênc de pósse da 
no\'a diretoria. foi oferecido pela anti-

CHEGOU AO RIO O GOYEUN.\UOH dão t·,d<'úl:uh ('Jli C'ÍUC'o'enta mil pes-

A seguir, o .::,r Odilon Amorim fez 
.rrtftrt:ncia·;; as mais lisongciras aos no
·:o\ dirigcnte!'i do Clube Astréia, prin
cipalmente ao cir Raul de Góis, seu 
presidente atual 

ga diretoria. um lanche a todos os 
a~ociado;-. presentes, o qual transcor-
1eu na maior cordialidade. crgucndo~sc 
brindes pela prosperidade do clube 

BE:'\'EDl'l'O V,\LAOAR.ES "ióas. LISBoA, :!O í \ l 1~ L1.0) - ltwuo a 
Paris. ondt' trnnara par te, rumo rcpre
~enlaJlt<' do B1·a'>íl. em impo,·tantc, con
gres~o cic111í(ifo, lM':iSOU hoje, por esta. 
caJ>ilal, o prof, A1rncs JJias. cat.cdrá..
tico da F icuJdadc de Medicina de 
Porto Alegre. 

Finào o S<'U rela \.orlo. o sr. Odilor 
Amorim deu p%:;c ao dr Raul de Góis 
na presidência do Astréia, sob caloro
sa salva de palmas 

lt.10, 30 t ,\ l:NJAO) - Pro('cch~ntc J oE:-;nESPEJ'I' \ND0 ,\ H,\NDI.: IR.\ 
de ~lo Uorizontr, chegou. hoj<'. de NACIOl\ :\L 
a,•ião. o sr. lknetlito \'ala.dares, go-
,·crnatJor do E,t:ulo de l\-linas, que .JOINYU,F:. ::o (.\. ~-l - .\ J>olícia 
,·ciu a 1wgodo~ cll' sun. administra~ão. aprcenclru na 1e~idcncia ele Eug·cn 

Agradecendo as expressões gentis 
cc,m que o acolhêra o sr_ Odilon Amo-

O PRIMEIRO ATO DA NOVA 
DIRETOR!A 

;\1ul4."raa t.1Jna Bandeira Dra1:>ildra, com 
HOi\lENAGE:\I AO SR. EDG.\R C'enirnas d" rarimbos e símbolos es- 400.000.000 DE J~t,TERLINAS PARA 

TEIXEIRA lrangclros, tendo efctu,1tJo a pdsfto dos PREPARATIVOS Bt:;J., JCOS 
rc'-pon,,M·ds por tal desrespeito ao 

~~1~ti~ f1~n~a~~ ~1: ~~!~i~1f:.n~
1
ºia~~~i~~ _ O primeiro a~o d~ no"a diret.orín foi 

nal sociedade que era um pedaço dn 1 e~olver a realizaçao_, no próximo dla 
Paraíba, pois alí 5c fiiera a campanha l ~. de um 

0
gra1_1de baile em con:7mora· 

da Abolição e da Republica e pela sua ça1:, ao 52. a,~~versário d~ Astre1_a 
direlorrn haviam passado vultos emi-1 I esta tradicional e _que semp1e le_ve 
nen,tes d::i no,.sa terra o cunho da mais. requ1.ntada ele~anc1a, 

R IO, ::o 1.\ l'NIAO) - Sob a pre· P<H ilh,lO :~'aC'ional. LONDI:RS. 30 1 A UNIAO) - I<'oi 

;~~:~d~~ostloC~~r;il!o ~~a~,~~éii~f:..,~· !~!i j E:\IEARC.\ P.\RA-STltASBURGO O ~~~~:v;~;a 0o P):::.~n~~ f1~:~a::1f;;g:_ ~~ 
uma homen,lg"m ao M', Edgar Tcn;eira, ma de quatrorento-. milhões de libras 
~cr prt'"1:>lada pelos runcionâ.rios ~os~ais 1 ~ELECIO~AOO POLON.t:S que deverá ser hnerlida a ,uttosa so-

dirf'tor tétnico daquêlc departamento. NfEDERBRO:'\'N, 30 IA. N.) - No- e!-tcl'liuas. 
A r<'ícrida homenagem terá lugal' . -----

llOS ,aJõcs do ,\u~movel Clube._ A PROXIMA VISITA DOS REIS 

Fm:...liznndo a !-)l.la breve e eloquente ª. da com~arecf't ~ o g1 ande mundo so
oracão, o noYo presidente do Astréi:l. eia! de Joao Pessoa. 
dec __ Iarou. que o v_elho club~ cont.in.uari_a I A . dJretoria resoh"eu. igualmente, 
a 1r para frente sob o lema. que era coHvidar persoualidadf's e familias d" 
o Juramento solene dos seus atuais di- expressão do Rectfe e Nat3.l para as
retore~, de trabalhar pelo maior en- !'.is;irem ao baile de aniversário do 

O 88.0 ,\,,-1\'F.llli.~RIO llO ~ff:-ilCl- grandecunento do Clube Clube 

:~:~J~l;::O::;:o: \,,\ t;NIAOI DA INGLATERRA Á FRANÇA 
- Comt:"mora-sc. amanhã. o RS.0 ani-

A BORDO DO "ASTURIAS" REGRES
SOU AO CHILE O MINISTRO RAMON ;;~r::!'~fe t,t'.~Jt;;; ::'~~~~~~º. ~~; MEDIDAS RIGOROSAS DE PRECAUÇÃO TOMADAS 

si1ua1·ão C'.:onómica do E~íaclo. PELA POLICIA fRANCÊSA 
UM/\ ESTA'l'l't\ OE BEftN1\ItDO 

i\.lr\SCt\UE='IJJAS, Ei\I JUIZ DE 
l''óltA 

PARIS, 30 1A UNIAOI - Foi afi- 1 tPceclênci.1 o nonlf' dtis pessóas con
xc1do rm todos os seu~ detalhes o pro- \'idadas p::n·a assistirem. nas saca.elas 

GUTIERREZ paulista. embarcou antc-011tenl, 
em San Los, a bordo do "Astu-

rias", 6 ministro Ramon Gulicr-

.IUJZ UE FuHA. 30 !A UNIAO) - ~~:~~~ic~~ic~ale.,~! ~~s1;Wo/~sa1~b~r~~g~ ~~~id{n'i~~·.ai.i.,\~nis~~e,mpri~~e1~~rt:t~~ 
(.'omo complemento ás homenagens de xi:no dia 28 ele junho. • ressivos e c"lrrs outras cerimonias. o 
Jiojc á dala da funda<:ão déSla cidade, Consideinnclo os trágicos aconteci- automoYet real .será s~mpre prececli

O chanceler chileno de
clarou-se vivamente im
pr essionado c.om a á\!o
lhida Que tivera no Brasil 

rez, cha.ncclcr do Chile 

O arcebispo de Montevi· 
déo protesta e o n t r a o 
atentado ao Presidente 

Getúlio Vargas 
,IONTE\'IDICO. 30 !.\ U:-ilAO) 

- Oo a1'crbispo dcs.ta <'apitai, re
('Cbf'U o embahador Batista Lu
"iardo, rcprcsenla.ntc do Brasil, o 
seguinte ll'l<'gra.ma ôe J>rotc~to ao 
rcccnk ateutado ao presiden te 
Gctú lio Va.rgas: 

"Jau F1·audscu Aragonc, arce
llhpo de Monlcvidéo. de Liberda
d(', onde se c;,11contra.. praticando 
a sua visita pa..,loral. envia ener
;.:ica conclcna(;ão e prot('sta con
tra o init111io e barbaro atentado 
flí' que foi vitima o e'.\.mo. SJ'. pl'c
,;;idcnlf' do Hra,il, dr. Getúlio Yar
i.:.as e s<'U ,; lol'ioso po\'O, e se feli
('lt;:,., JlOr ha,·cr sido rrust.ada. tão 
fcro1 a~rr . ..;são \prc~cnla cs.ta. 
homcuag<'m de adesão t' simpati.a. 
ao iJu,..tn· ma~bltaôo <' ,l.o queri
do p.ti, irmão na pe~Ôa do di;
ni•.,--imo cmb:1i,oulor junto a.o nos
ç;o go,·frnu. dr. Ba lbta. Lusardo. 
pt,r cuja fclkida'1e _ 1ormála 0!-
01ais sinceros c afetuosos ,·otos". 

NOTAS DE 

mt:nlos cio::; quais tón,m vitimas. no elo, hlc3ia.cio e acompanhado por pe1o-

l 

porto de Marselha. l1a alguns arios tôes de 2;} mot0ciclêtas dn policia As 
passados. S. M. o Rei Alrxandre da rua~. atnn és :is quais clc,•erá passar 
Yugoslavia e o então ministro das o o.utomovel l'"Bl. serão ff'rhadas ao 
Rclacôe5 Exteriore5 sr Borthou. os tráfego C('lm 20 minuto& clP. antece- RIO, 30 1.\ UXIÃO) - ,\pós a 

Falando á imprensa o diploma
ta. chileno declarou que reg-rcs!'-3 -
"ª vi\•amente impressionado e ca-

ti,•o pela acolhida que tivera 110 

Brasil. enaltecendo a cordialJdadc 
chileno -brasileira au. '_º'_·id~d~_, .fran<"'. l'sus. acabam dfc' to- dtncia, pe. rcotrida clua.s yczes por b. a-

1 

r~aliza('ão de sua \·i:ita j capital 

1 

m~ r med1rtas de 5r,guronca exccpcio- !·edores em ntotocic!éta. ce,·enc'o o au-
nal· Ao longo da estrada de forro 'o re~l trntetor constantemente nu- o 
,.,.,,.,, Dou•o_ ""e e POl'IS será c,tabele- nia veloc1darlt• horona de 80 quilo- GOVí:RNO DESTACOU 20 AVIo-ES DO 

1 

e 1do rnn .""'rdact<"'_n_·o _corclfi o de policia. metros. ... 
~11;1rd,1s flor,,st.:-,~s e funcionários da ----'·"'----------

con.panh,a fr•rrov,ono. A cada 
50 

me- ''Soçiada .. e de Med,·c,·na e EXÉRCITO PARA A CAPTURA DO 
1 

tro.') haverá e•nn sentinéla. Todas as l1i U 

cstacões lnterm_ ecllórias serão fecha- ···,rurg'1a da Para1'ba" GENERAL c"'EDIL,LO ---.-~las mnn hora antes da passagem do V O GE~EitAL C'EDII..LO Nll.0 b~TA-

1 

romboi"l ci:;pecwl Em sess:'.ío ordinária. dC'vcrá reu- , A E!\I PENA~CO 
Em P;1.ris. as medidas adotadas pe- nir-t:.e, arn:.:i.nhã, em sua :sédc. á rua CIDADE DO :ti.1ÊXICO. 30 f/\ U-

Ll. policia serão ainda mais r!gorosas .1.as Trincheira:s. a s. M. r,, p Na ren• A: u'lt"1mas not·1ç1'as ,·.Jl.or• NIAOI - Acriba d(' ser dl'~Jllf'llticl:1 
Os monarcas inglê~cs oc.t.,1ar5.o u111 i1ão de am.a.nhã, em que tomarão .., llf a noticia ele que o chefe rcbrldC' ~c-

l automo,el cl::t presiclencia ela Repú- ,osse vário~ associados recem-aceito:s h f b ld ncral Cedillo ~e encontrava entre o:s 
Ulic::i, sen'io ;>essoalmcnte acmnpa. erào discutttjos importantes assuntos ffliffl que O C e e re e e 58 rinco passageiros do avião QllC foi 

;~~;~!~~v~!'l~ert· cfi-~~~~~a~;b;~~· dog ::r~1a;u~·f:!( ~!~~~J~~a e de inLernssc rtfUgiCJU nas fflOftfanha3 a forc:~do a de~ccr ('Dl PC'nasco 

1 

csq_ •.•aclrõ.es clP ~riv;:ilaria_ e por duas Alem disso ~erà ('!)tudada a ques~ oeste de Penasco 1'\"JEXSIFI(' \-...,:F, \ \'1(~11,,\'\;(T\ 
~2crôes cil' poli<'rn. motonzo.da. O cor- ão cto :-:alaria m.inimo para os medi- P.\R,\ .\ C \1'1.TU.\ 00 CHl~l·h 
d:>JO sna nbrrlo pelo auto do chefe de os. a~~unto etc magna import::mcia e REBELDE 

l 

'.">01irtri e icrá Jechado pelo automo-..;eJ !l,e n~m prendendo ,:i. atcnrán /'.Jo'( PROCLAM.r\U.\ A i":TPAR,\C.1.0 Ot C!DADE DO i\ff;XICO. 30 1A U-
do Chclr elo Pro1ocólo. Ao lon';O de 11('dicos br3.!:>ile1ro., s. Ll' l Z DE POTOSI NIAOi - O J:?O\'erno cstÃ tom:111<10 
roc10 o JA·rcurso entre a cst:'\çào cio -- --- ----- todas as medicfa.~ nC'ccssári..1s par'.J a 
;?'' ''" Boul_o?1e._ as _Jropa_saqua'.·le- "CRIME DE ALTA TRAI• NEW YOHK, 30 <A UNIAO, No- captura do general Ccdlllo 
,1.da~ ~m Pa11 ... !?1mai .. o_m1l1~a11rnnt.e _.- . .. . . ~ _ ~- .... -tic.ia"8 recenidas da J.ronteir.1 me~~icairn Todas as estradas. que conclu,.<>m a 

~11,rn ~Gnt?l_u_ ccr_ri~.to; A-~rnz - d_cs:-.as ,,,tra= l l!A(j " º· U VI lt ESJ Ai!OES mforn_1an_1 que o Parlamento do Esta- lronU>ir" estaclunid<>nse estão patru-
j_)as J.a.v.(:ia. mai~ U!ll .cQrd,.ao. d,Ç at:>en ~ Y do de s Lui:& de Potosi proclamou a - -!hadas. inclusive a Panamerko.no 
os do pol,cw. v,mclo, ".C:1.'•nle 1'"':" SOVIETICAS NA ALE• separação daQiiélc Estoclo ela .1uriscli- EXTEit;>IIN,\D.\ ,\ A\'L\ÇAO RE-

n publico. Toclo.s os cct111c1os qu~ _.,e ção do Govérno Central BELDE 

º,ec1huaom_,,1,,bº111~l:t'l,fott~º,m~~ ~~~~!i1~'l º!!~~!! MANHA CIDADE DO M2:XICO 30 'A U-
.~ " '- zo ,l LltOPL.\~O~ oo oo, ·~RNO NIA01 - o govêrno anuncia l~avN· 

a especial víg1lancia. Os morr.dol·es BERLIM. 30 1A UNIAO, _ o Go- ES1'AO .A' PltOCUJ?A uo GENEltAL lexl.enninado comple_L.amentl' a nna.(':'io 

,p ALA e I o 1~~i~~~111?1tc~;i1ic·:;l';~nº~t~~~~~: d~ ~J~= -~~:~~fde~~~~~ .?~ri::i~!rn~: t1:~r:;~ CEDI LLO ~~~:lc~-~~t~~~s ªap~~~;i~~~- i~~~~;~~s dos 

o sr rnlcrvrntur Fedl·ral recebeu cir- LIMITES 
I 
N TER 7Uvir eo.;taç·ôes soviéticas cm território S. LUIZ DE POTOSJ. 30 u\ UNIJ\01 Um dêlcs foi aµris1onado no n.nncho 

,:uhnes ela "Socic~ade ele Assisténci.i _ do Reich - Infonoa-se que o governo ordenou · El Zenrotc:_. . 
r,o~ Lr-i:Jro:s e DC'fes_a contra 3 Lcpr_a I Aos transgrfssores dessn lei :5enlo a partida de 20 aviões para as pro-1 Os. aparelhos raptur.i.dos tmham us 
no IO::-;t:Jdo dri Paraiba .. e do "Clube ~plicados severor:, casllgos, inclusive xi.midades de Estanzuela. a fim de lo- segumtcs nu111.erar-oes'. 182-82 e 182-113 
24 de Mnlo" de ltnbaiano. comum• M u N I e I p A I s a pena capital calizar o refugio do genctal Ceclillo. t· 
,·awio " , . ,,c10 ,, posse da.< re,per- 1 , ----- " S o e i e dade Coopera 1va 
º"ª' clirciorios UMA TR E": UA APARENTE Renet·1cente dos Ferrov"1á-1 A propci,ito. rccC'bru o ~r Intep,en- '; 

Air1.dnf"I.I PO ,,. Interventor Fede- 'tor Federal o seguinte telegrama do • d G t w t n'' 
ral ,, un nonwor,,o para avaliador .c1. prefeito Bento de Figueirédo. de Cam- AMAINA A SITUAÇA-o GER- TIOS a rea es er 
F~7Pllfül. cm Palos. o ~r. Gumcrcm- pina Grande . .... Por iniciatha do .-·consoclo Prn 
cto Leite Campmr, vnrndC'. 28 - "E~mo. w fi~sional Cooperativo elos Ferroviário:-. 

Em ttk::;rarna em lacio ao Chefe dü 
ao, hno. a prof Cccllin Sobreil'a a
:.;n:1cJcceu a sua no1,neaçã.o para a ca.
delra dn ch:-tlilo de Al'cial. município 
de Espcl'ança. 

A fim eh_· agro.deter no sr_ lnler
,cnlor l"<'dcrol ~is sun.s nomeaçóeJ. 
1cf.pcetivanwi;tc. para diretor do Dt'
partamt'lllo dC' Cooperativismo e g~ 
gPnU" e.ln C.:rt1xa Central de Credito A
grkol.-1, ci.tivernm, ont<>m. C'm Palácio. 
os •;rs AJ,•::,ro Guimarfles e dr Jos, 
l\fOU"-illhO 

dr. Arg~miro de F'igt:eirê<lo intc:rven· MANO CHECA

I 

q~e a Alemanha e&tava numa P!'?Pº!'· cta Grcat WP.stern" deverá ser fun-
!or Federal -- Palácio da Redencüo • ~ çao de 6 x 1 contra a Cllecoslovaquia lacin bre\óemente na vizinha nwtrópo-
-- .Joilo Pc·ssóél Tenho o prazer de e que. por conseguinte, ésse p:us de- le do sul a "Sociedade Coopcrati\·n. 

L~:~J~~~ir·~r a~:ó~c!o e~l~: · 1i1~1~fetcc~~~ ~~ Essa calma é interpretada ~:1~. acab.u com idéias de &Uperiort- :o~~~e~c1rn~;:c1~~~ n~~SJ~;i:st~\:lt~~~-~t'l~~~ 
1~~mt~jJ)~~~1~~~-S~~~:~~- i~~·~. d~l~~~; nOS meiOS p0IÍfiC0S SIOYê• CASTIGADOS OS AVIADORES ~t~1 a~sm~~!;1 a~~~i~t~in!~~n~/R~~ili;:Ja~~; 

~;~~1:~ Al~teJ~1~!.\su11;:~~;~ie~.C~ ft0S C0ffl0 0 pernÚnCiO de . CHE,?~R~1b:F:Rf8B:iEVJtiAM â~~l:~s serYiços profissionais de utili-

Be~to ·~ d~_ou_c_ir_êd_o_, _P•_·c_rr_·it_o_"___ Uffl8 borraSC8 PRAGA 30 , A UNIA O 1 - O pre- ro~~~~~~ :beje~~~~l~~~o1~~:.:~~~n~~~:i 

UMA HOMENAGEM LONDRES, 30 <A UNIÃO• - No-
, ícias de Pra,ea mformam que rema 
mníl tré(!"un aparente na ~ituação da 

da lfalia aOS SeUS SOldadOS '.!:uropa Central. em face dos aconte-
0 H Intenrntor Federal r<"ceb"u ciJ.nen~os $Ur~idos com o caSo da~. 
t.e lslt de de ·ped1C,· , 0 dr mcrtOS em combate mmonas alemaes na Checoslováquia 

mier Hod.c.R informou ao ministro ta <'idade, vincia dC' Recife, 11m:1 co
V'on Ribbcntrop oue o govérno che- mb~ão do referido Consocio, con-;~t
co castigou. srveramente. os aviado- tuidn <los srs. Aristides Ribeiro ?,.T:1g:a
res que Eobre\'oaram território ale- lhãP.s. Severino de Holanda CaYalcanti. 
mão, após um r ;oroso lnquérito Marlo Mang'uinho e Paulo Travus!:'..o·. 

O sr. Hodza. informot.. também, que. Sobrinho 
'!orno med1da de precoucão. na·1ia ~ido Ontem. á noite. em companhil1 cio 
ampliada a zona µroibida da frontei- no~a amlgo sr. Jof10 Justino Leite, 
ra numa extensão de 10 quilometro~ inspetor comercial ela Gre,u \Vtst.cr11 ½

1
~1,/1t6~~~ ~he;~: ti~~ 1~issão a ·f~lcló- 1 . , ,,~~:a 1Jofí~:~~: s~o,.\~~!~~p~~~~a O p~~-

nr:1 elo Dcpa_rtamfnl_o de Cultu1a cta no::n._\, ::o L\ UNL-\0) - o ~I1nis- '1úncio de uma bor1·asca 
Munklpnlldc1c.l' ele Sao Puulo tl'rio da Guerra determinou que lr>da~ 

Durante o clla ele ontem foram re 
t-cbldas cm audi~nci:\ pelo sr. Inter
,·NJtor FNkral a -s seguintes pessôas '.' 
cir.s. Gama e Mélo. Renato Ribeiro. 
Ja,~r F<'rnal e Manurl MoiQ; srs. Jo
:-.c Anlonlo da. Rocha. Moacir Vieir:1 
Martins, George C. Stevens. Abdias 
Antonlo de Oliveira e professor Fran
C'tsco Rangel; prf'frito~ Eduardo Cos
ta <' Pedro dr AhnPlda P maJot· Val
tienur An111h~ 

i!S pec:as de utilharia. m orteiros de "ESGOTOU-SE A P.'\CJE'JCIA 
assalto e armas portateis automati - ALEMA" 
cas do Exercito italiano lenh a m in!-.-
critos nomes de 'ioldado,; ita lianos BERLI~. 10 , A UNJAOl o nu-
1101·to.., em combate, nistro da Prnp.aganda. dr Goebbels. •~m cada canhão será gra,•ado o no- falando aos jornalistas estrangeiros, 

me rte um morlo pela P atl'ia, su..,. con• declarou que ec;tava esgotr·la a pa. 

~:c;;~ç=:~r;fi~iovalor militar e a da t a ~~~W}iªu~~~ vt~:~~!~~~s ~~~011!~~~3 ~ 
Os canhõe, não ~rão conhecidos Rrich. por avlõt's ch eco:ii,, 

se-não J)('lo nom• dos !lif'Us J lorlosos I O dr. Ooebbet~ trtzou av~ jornalis-
r--;,:trn110" f;.\b com 1JhTc..íl.o no:-: checo~1?"~CQ<;. 

trMA -II'3SAO MILITAR HUNGA· ~: t1:i~ap~~,;óc~rf;~::ie; ~~~ng;~,-~~~: 
RA VISITARA' A POLON1A fólha 

t1c7i~R:.n 
36 r~~d;;.;!,~1~' q~ ~~; 1.-- - ----- ------

toda esta ~emana uma missão mlll
tar húngara visitará a Polónia Farmácia de Plantão 
R::i: rl~~t:i. p~~~C:::;tfdoao ;;;~tk~;cl~ E~tá de plantão. hoje, ~ Far-
mllitar á Checoslováquia, 110 ~a'io de \ rnÁ<'1a "Loqdres··. 1\. ru.c Maciel 
um •· Ansehluss" por parte da Ale- Pmheiro 

~~1~e <'~~u:
1
~01~

0 
u~uet'1~

0
of\~empo, 1 -=--ii- - •~-----

\ 
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PREFEITURA MU NICIPAL DE c·ABACEI RAS 
RELATORIO apresentado 

neiro de 

pelo Prefeito 

1938, sobre 

José de Sousa Barbosa 

o movimento financfíro 

ao 

d.a 

Exmo. Sr. lntervenlor Federal no 

Pre~eitura de Caitaceiras 110 ano 

Estado, em 

de 1937. 

19 de Ja• 

EXMO. SR. INTERVENTOR FEDERAL NO ESTADO: 

Encerrado o exercicio financeiro de 1937, submetemo-nos 
3 tarefa de organizar um balanço geral desta Prefeitura a fim 
ci.e ex pôr ao govêrno de V_ Excia. todos os detalhes que nos 
preocuparam durante aquêle periodo administrativo. 

Ingressamos no exercicio de 1937 encorajados pelos resul
do,;; obtidos no ano anterior, e, a despeito da redução sensivel da 
mira, chegámos ao fim de dezembro com o direito adquirido de 
afirmar que vitoriamos, registrando um razoavel "superavit" na 
rf>ceita prevista, o que nos conforta e incentiva para a conquista 
dr nóvos sucessos. 

Orçando a receita em 70:000SOOO, sem uma só execução, 
ir.dependente, mesmo, de aplicação de multas ou adcionais, con
beguimos uma arrecadação de 93:477$900 contra 80:947$500 ar
recadados em 1936. Aliás, o contróle da coléta das rendas muni
cipais vem constituindo objéto importante para esta adminis
ti ação, e. em paga dos esforços empregados. temos a registrar 
dfras eloquentes comprovando a excelencia do criterio que obe
decemos para ministrar instruções a respeito da arrecadação ra
cional de todos os impostos. 

Para confronto e afirmação do alegádo, passamos a for
necer um quadro demonstrativo das receitas verificadas nos anos 
de 1933 à 1937 . 

Em 1933 a arrecadação atingiu a 37:995$500 1admnt. anterior' 
1934 " " 36:354$600 < " " l 
1935 46 :805$200 < > 

1936 80:947$500 < " atual > 
1937 93:477$900 < " " > 

Convém salientarmos que êste aumento expressivo das ren-
<1ac; não foi motivado pela majoração dos impostos, os quais con
tinu:unos a cobrar, sem alteração de qualquer especie. 

Administrativam.ente, o Municipio divide-se em 7 distritos. 
e_ nêstes, para alcL"mcarmos o resultado que indicamos, fizemos 
e.stacionar funcionáriOs esforçados, que instruidos. muito traba-
1har:1m, produzindo. 

A RECEITA GERAL desta Prefeitura teve a origem que 
passnmos a alucidar com o seguinte balancête : 

Natureza da renda 

Licenças em geral 
Feira e Mercados 
Imposto Predial 
Industria e Profissão 
Gado Abatido 
Aferição e Revisão 
Renda Po..trimonial 
Veiculas e Matriculas 
Cedular S Rendas 
Rendas, Diversas. 
Divida. Ativa 
Renda-e~:tra-orçamentnria 

SOMAS 
Auxilias do'""Govêrno do Estado 
Saldo de 1936 

TOTAL DA JtECEITA 

Previsto 

14:000SOOO 
9:000SOOO 

12:000SOOO 
9:000SOOO 
2:000~000 
1 :OOOSOOO 
6:000$000 

600SOOO 
8 :ooosooo 
6:000SOOO 
2 :Ml0$000 

$ 

70:000$000 

Arrecadado 

20 :331Sl00 
7 :773S800 

11 :349S800 
17 ·746S800 

2:909S400 
1 :532$000 
3 :2á3SOOO 

289SOOO 
9 :512~000 

12 .248~900 
3 :626$800 
2:945S300 

93 :477S900 
13 :000$000 
10:971SIOO 

117: 449SOOO 

Isolnndo a renda ordinaria de 93 :477S900 do saldo de 1936 e 
auxllios do Govêrno, off>recemos mais um quadro que demonstra
rá o. suficiencia de cndn Distrito : 

Distritos 

Cabaceiras 
Bodocongó 
Jucá 
Barra de S Miguel 
Bón. Vista 
Boqueirão 
Riacho de Sto. Antonio 

SOMAS 

Orcado 

25 :630SOOO 
8:810SOOO 
7:350SOOO 

10 :800SOOO 
6 :760SOOO 
6:250SOOO 
4:400$000 

70:000$000 

Arrecadado 

35: 405S700 
13:076$900 
11 :539$500 
11 :368$200 
9:623$700 
7 :436$700 
5:027$200 

93:477$900 

Dest'rirte, conseguimos, sem vexames para os contribuin
tf>s, D..ITl.'radar a previsão orçame:1-taria e mais o exces~o de .... 
23;477~900, t:\lo que nos léga raz:10 bastante para apoiar a nossa 
nHrmnc;ão a respeito da vitória financeira do Municipio em 1937 

AS DESPltSAS 

Dentro da~ possibilidades orçamentarias, ajudados pelos 
nfditos suplementares ás verbas esgotadas, dos 117:449$000 que 
c·onslituiram a RECEITA GERAL do Município. dispendemos 
com todos os serviços públicos de 1937 a soma de 108: 741$200, 
que ficou assim destribuida. : 

l\'ature,a da despésa 

Camara Municipal 
Prefeitura Municipal 
Fi:;calizacão Pública 
Tesouraria Municipal 
Obras Públicas 
Estradas de Rorlagens 
Iluminaçõ.o Pública 
Limpeza Pública 
Instrução Pública 
Cemitcrios 
Despesa!; Diversas 
Despésns Imprcvi.stas 
Divida. Pn~c;iva. 
Cred i Los Especiais 

TOTAIS 

Autorizado 

1 :400SOOO 
16 :800$000 

8:500$000 
14 :000$000 
14 :800$000 

5 :550$000 
13 :ooosooo 

1 :400$000 
7 :ooosooo 
1 :050SOOO 
2:450$000 

19 :600$000 
4: 100$000 
7:850SOOO 

117 · 500SOOO 

Dispe11dido 

1 :05US000 
l&:859$600 

5 :952SOOO 
12 :690$500 
14:768$800 

5 :532$200 
12:917$800 

1 :080$000 
6 :532$000 

735S500 
2: 187$300 

19:256$500 
2 :935$600 
7 :243$400 

to8·741S200 

Não no!; contentamos com a exibição exclusiva dos nú.meror
constantes da demonstração acima, vamos esclarecer o.s d1spen
d10s. apontando as suas ftnalides e comprovando a legalidade que 
determinou 

CAMARA MUNICIPAL 

Com a mnnutcm~ão do Legislativo extinto pPln Constitu~
rftO rlf' 10 Novt>mbro úlltmo, verificaram-se, durante o exerc1r10 
pa~:-i:Hlo, 0.3 seguinlrs despêsas : 

PESSOAL: 

1 Funrlonirlo da Secretaria 10 rnêses 
e 15ds a 100$000 

PREFEITURA MUNICIPAL 

J ·050$000 

Sob êste titulo, 5 fóram os tunctonti.rios que recc•bernm os 

seus subsidias, ordenados e gr1~iflcaçóf:!::., durante o ano de 1937 
e, como o material nece<;sari1J n.o i:>xpediente das repartições. gas
tamos 15:859S600, assim. 

PESSOAL 

Prefeito \subsidio> 12 mc:ses.a. GOO,;,:üOO 
Secretário 1gratHicf'lç:\01 12 1ê:~''!= a 300~000 
Escriturária 1ordenacloJ 12 niêsr~ a 120~000 
Telefonista 1ordenado1 12 1llé:::es 
Porteiro (ordenado, 12 mês a 70$000 

MATERIAL: 

7 :200S000 
3 :600SOOO 
1 ·440S000 

720SOOO 
840S000 

Impressões diversas, expedil nte rm geral, taxas 
postais e telegráficas 2:059$600 

Total 15:859$600 

FlSCALIZAÇAO PúBLICA 

Para esta rubrica foi di<;p~ndid~ n importancia de . 
5: 952SOOO para ccorrer á:; necessid~des scgumtes . 

PESSOAL· 

1 Fiscal gera.1 tordenadoi 12 mêses 
a 150SOOO 

1 Fü,cal da vila e ordenado 1 12 mêses 
a IOOSOOO 

MATERIAL: 

Diarias e locomoções de fun
cionários em serviços de fiscalizalião 

1 aoosooo 

1 200$000 

Total 

TESOURARIA MUNICIPAL 

3 ·ooosooo 

2 :952$000 

5 :952SOOO 

Nêste titulo durante o nno lor:im escrit.uradas as despêsas 
abaixo: 

PESSOAL· 

1 Tesoureiro 1ordenadol 12 mt;-;es 
a 200SOOO 2 :400S000 

10:290S500 Percentagens pagas sôbre anecadaçQes 

Total 

OBRlo.s l>úBLICAS 

12:690S500 

A apreciavel quantia de 14. 768S800 dispendida sob estn. 
rubrica legou ao patrimonio municipal avultados melhoramentos 
além do embelezamento cios logradouros públicos que experimen
taram durante todo o ano uma assistencia constante e eficás 

Na realidade a ímportancia externada nas cifras acitmt 
r.ã.o representa o total dispendido com :t,odas as obras realizadas 
em 1937. Grande copia de matPrial ndQuirido no exercício ante
irm' foi totalmente empregada nos serviços a que nos reportamos 
inclusive o avultado número de 4.00 rncos de cimento que a bene
merencia do govêrno de v _ excia doou a esta Prefeitura 

Passamos a enumerar os principais serviços executados 
em 937 : 

A - Nivelamento do~ passeios públicos da vila numa extensão 
. met.ros ~e lagura uniforme de 2.38 metros fican~o ca-

il~~~:os~~ ~\~~f1o~º Pa~i~c~~~~s t~~~ã~h~!nd~~ e~n;~~1i:.rf.~~ 
denizados. parceladamente. pelos srs. proprietarios, cobra
da, sómente, a "mão de· obra"_ As fotografias 1. 2. 3 e 4 
dão um aspéctJJ dos serviços referido~ nêste capitulo. 

B - Remodelação interna do proprio municipal onde funciona 
a Estação Fiscal. (foto 5) 

C - Idem. idem, numa das dependencias do "Paço Municipal" 
onde funcionará esta Prefeitura. e Foto 61 . 

D - Conservacão e limpeza de todos os predios municipais-em 
numero de onze. 

E - Compra de 4 predios nesta ,•ila, ficando 3 conservados e 
melhorados e 1 demolido para embelezamento das ruas. 

F - Limpeza externa de predios particulares para indenizações 
futuras. 

C - Remodelacão e limpeza completa do antigo cinema desta 
vila onde instalamos um pequeno e modesto Teatro. 

H - Terraplanagens diversa~ no penmetro urbano. verificando
se grande escavações e remoção de terras 

Fõram estas as reali:acões de 1937 que custaram aos co!re.'
públicos municipais a soma de 14:768~800 

ESTRADAS DE RODAGENS 

Em face da radical reconstrurão das principais rndoli'.lc: 
do Município levada a efeito em 1936, pequena quantia gasta 
cm l!'l37 com a consei,yação das mesmas. a qual atingiu. ap"
nas, :>, 5:532,200. 

Durante 1J ano, contudo. receberam todas as estradas 
cr-irroçaveis constantes reparos afim de não prejudicar o tran
~ito. 

Só no trecho quP. liea ê-ste Município ao Estado de P~r
namhuco, via Riacho de San te Antonio e que . também lign 
Campina Grande a Caruarú, foi que se realizaram maiores 
prolongados trabalhos de conservação, durante o ano. 

Atu3Jmente por tod;:is as f'stradas do Municipio viaj:i
se. sem embaraços e comodamente. 

JLUMINACAO PúBLICA 

Grande é o disprnrlio dH Municipa1idade com a manu
tenção da Usina Elétrica Municipal 

O rendimento do consumo particular. insighifir~nte. mRI 
chega nara conservarão da rêde rondutora de energia 

Combustível dispendioso. ))eras onero:;as. pessoal ~,;;sa
lariado e visitas de mecánicos para demover ligeiros defpitoc;;, 
rust~ram aos cofres da Prefeitura em 1937 uma m~nsalidadC" 
de 1 :076$483 ou seja um dispendio anual de 12:917$800 

Em recompen~a. porém, a luz foi constante e admira-
vel. 

LJMPtSA PúBLICA 

O asseio da Vila, a cargo de diaristas zelosos, durante o 
ano foi completo 

Nos poroados nada faltou para que o mf>smo aconte-
re.%(' 

A despê5a gerol com esta verbo. foi 1 080~000, 

INSTRUÇAO PúBLICA 
D_P acôrdo com o que dete1mina a Legislação Estadual 

cm vig•:u·, cr:1 1937. recolhemos aos cofres do Estado a impor-
1 ~nc1a de 6. 532SOOO de CUJO recolhunento recebemos quita• 
çoes 

CEMITE'RlOS 

Pagan_do ao Zelador do Cemitério da Vila e promovendo 
a .conservaçao de _outros nos povoados. por êste titulo em 1937, 
fo1 gasta a quantia de 735s500. 

DESPltSAS DIVERSAS 

~st~ título r~f~r'e-se aos encargos desta Prefeitura para 
com o Jm um .e Polic1a, ~· por êle dispendida a quantia de , . , • 
2 187$300, assim di.scrimmada · 

PESSOAL· 

E~.cr~~!g
00

cta Policia <Gratificação) 9 méses a 

Oliciai.:; de Justiça ,aratificaçãoi 12 meses 
e 80S000 

Soma 

MATERIAL: 

Expediente da Delegacia e alugueis de casas pa
ra os Postos Policiais 

Total 

DESPf:SAS IMPREVISTAS 

720$000 

960$000 

1 680SOOO 

507S300 

2: 187$300 

São de utilidade comprovada todas as despêsas pagas 
por esta Verba 

Irfmos ser minuciosos na explicação de todos os paga .. 
mento:, veriticados sob êste titulo, afim de justificar com me
ticuw.:.idade o emprêgo da quantia dispendida que subiu a .• 
19: 256$500; 

A Banda de Música Municipal 

Com as mais efusivas demonstrações de alegria popular, 
funda111os uma Banda de Música nesta Vila, sob a tutéla des· 
ta Prl?feitm:a. aproveitando os alunos da Escola MUS'ical que 
i?sta Administração instituiu em 1936. Gratificando o Professot·· 
Mestre; adquirindo novos instrumentos: reformando outros já 

1 

existentes fazendo aqms1ção de 22 estantes de aço, munindo 
a sede da charanga do matenal nccessario ao expediente ord1· 
ná110 confeccionando um fardamento modeino e completo 
para ,.2 figuras, d1spendeu a Prefeitura em 1937 a impo1 tan
c1a de 4 686$200 

1 

B - E~·cola Particular de Gume 

Com o Decreto n ° 1, de 1-2-937 subVenc1onamos esta 
Escola Pa1 ticular havendo sido pago ao seu dirigente 11 meses 
a 60~000 numa importancia de 660$000. 

c - Serviço Eleitoral 

Fornecendo material para o serviço do Cartório; gratifi
cando ::to E~crivão do mesmo serviço; contratando fotógrafos 
para o fornec1mento dos retratos exigidos pelo extinto Codigo 
Eleitoral: transportando o pessoal da Justiça respectiva para 
maior facilidade dos alistandos em todos os povoados do Mu
nicípio. dispendeu a Tesouraria Municipal em 1937 com Rs, 
2·678'300 

D - Automovel-0/icial 

Dispcndendo com combustíveis para as viagens de lnte
rêsse público; adquirindo peças e accessorios para co.nservação 

~ºs;~e;~nr~·O-~}~~~ld~ ~:;~~rai~r:r~~s·2rt~4~~00~ Prefeitura com 

E - Estafis.ttca 

Dando cumprimento ao Convênio Estatístico firmad(! Pn
tre o Estado e o Municipio, crearnos a Agencia de Estatisttca. 
Municipal, cujos dispendios em 1937 montaram em 719$300. 

F - Rede Telefónica 

Existe no Municipio uma rêde telefónica ligando a maio .. 
ria dos Povo.tdos. e. esta foi, durante o ano. zelada com Ul.u'
réssc. Com tal ~erYiço, pagando ainda o ordenado de um Guar
da-Fios. gastamos a quantia de 635SOOO 

Na vigencia do exercicio de 1937, dos 13 aparêlhos liga
dos á rêde telefónica, só não funcionou o existênte no Povoacto 
cte Bôa-Vista. o qual êste ano será substituído 

G - Medidas 

Para as diversas feiras existêntes no Municipio. nrnndll
:nos confeccionar medidas de litro e seus mu~tiplos, tendo .ni_n
tla arlquirido _balancas e pesos para o serv1ç~ . de Atençao. 
719S300 fot a 1mportancla gasta com estas providencias. 

H - Arbori:..açáo Pública 

Na Capital do Estado. para embelezitmento urhan0, ndquf
rimos mudas de ficus-benjamin, que fõram plant~dos no in
verno passado. e, em face do cuidado dispensado, vem todas 
florescendo. embelezando as artérias da. Vila. Esta ucilidnde 
cu.:;;tou f!Os cofres públicos a soma de 534$000. 

Conrertos de Moveis das E.sco1as 

Concertando moveis de algumas escolas puhncA'-. ín<'l11-
!'-.1vP o aproveitamento do mobiliário da Escola de Bôa Vist& 
e pagando o aluguel de prédios onde funcionam cadeiras par .. 
t iculAres. 483SOOO fõram gastos em 1937 

Grali/ico~ão por serviços e:rtraordinàrios 

Premiando os esforços de alguns funcionl\.rio.-. por :;er .. 
\'tços extraordinários prestados á Munictpalidndc. dlspende
mos em 1937,pom a quanya de 814SOOO. 

K - .foros de depos1tos de 1936 

Em 1936 a Caixa Rural dêste Munlciplo, atendencto ti. nP
Cf>~sidade desta Prefeitura, depositou nos cofrPs publkos ))"ln 
prazo de 9 mê.c;;es a. importancia de 2:800SOOO que foi Íf'vunt..'\da. 
no fim daquêle exercício. Em 1937, porem, o aludido E~tabrh•-



A UNIAO - 'fer~a-feirn, :ll de 111nio de 1938 

clmrnto de Crédito reclamou os juros vencido:; Llquidnmos rs
te no:-so débito com a quantia de 420$000 

Q - Assistêncirf soc,ul 

Combatendo o i;\ll'to dr varkdn que nos atingiu em Ju
lho, distribuindo géneros alimentlctos aos pobres necessitados 
L' protegrndo inúmeros indigrntcs, quasi famintos, registrou-se 
rm 1937 uma de:;pl:~a de 961$000. 

rM!o Instalado em 1936. Liquidando éste .débito a Prefeitura 
dt~penclrn a importancln de l:804S10Q, ficando o movel referi
do cm ótimas condições de funcionamento. 

L - Fréles e Transportes 

Co:n o carreto de materiais para coUI. Prl'feitura cm 1937, 
pagnn:os a recebedores diversos a soma de 975$000. 

Fôram estas as despésas gerais da Prefeitura de Cabaccl• 
ras no exerclcio que passou. 

1\1 - Cadeia, Fôrca PUblica e Sorteados 
Fica. assim expllcado o dispcndio verificado sob o rubrica 

dP "DESP:f:SAS IMPREVISTAS"' pois, somando-se as impor
t·lnCias das lrtros A á Q observar-se-á o confronto com n 
ouontia de 19:256$500. 

SALDO VERIFlCI\DO 
Com Iui e asseio da Cadeia Pública e irausporlf's.,dP pra

ças rm diligencias Policiais, bem como, locomoção de sortea
dos. dur~nle o ano, 563$700 fór~ dispendido::; pela Tesouruna. 
l\'.Iunlcipal 

DIVIDA PASSIVA 
Resumindo o histórico dêBte relatório, balanceando as ci

fras. apr('~entamos um SALDO de - 8:708$800 - que foi trans
lcrido pn.rn. o movimento financeiro do ano corrente. 

N - Galeria da Prefeitura 
Saldando compl'omlsso'i de exC'rciclos anteriores. ntint;ill 

a Rs. 2: 935S600 a amorttzac:fto verificada em 1937 

CRE'DITOS ESP,ECIAIS A galería rte retratos exisWntr no_ snlà.o cto Pa~·o Muni
cipal !oi rm 1937 enriquecida. com sign1,r1cativo quadro que nos 
cu~tou a importancia de 300SOOO. 

Prolongamento da Linha Telefónica e novos apareUtos Tl'rmlnamos. ('Xmo .. ~r Interventor Federal, a expos1ç6.o 
que desejo.vamos realizar. 

o Alugueis de Predios 
Para o funcionamento dos di,·ersos Postos Municipais 

nos sete Distritos administrativos fóram pagos, ctun;rnte o rmo, 
aluguel d" 9 prêdtos num total de 1 · 126$000. 

Dando cumprimento a recomendação de v. excia. trnw:
mitlmos o auxilio que por nosso intermédio fol feito para a [lj11-

da da con.:struçfio dos 24 quilometrns ela réde telefonlca que 
liga Boqueirão a S. José, importando dito auxilio em ... 

Resta-nos agradecer a M!>ü,téncia franca e patrlótir~ 
C'Om que v. cxcta. sempre nos distinguiu, atendendo com solici
tude e carinho aos nossos constantes apélos. 

, 4: OOOSOOO que somado<; com 1 · 439$300 dlspendidos com a ílQ11i
siç:lo de 3 novos e modernos aparêlhos perfazem a somo de 

A no.<;sa gratidão é o reconhecimento profundo que Ca· 
bo<·Piros, cxpontanenmente, manifesta ao Govérno honrado e 
bc1nfcitor da Parníba feliz. 

P - Fr:;tas Cívicas 

Com os feslejos cívicos do ano, homenageando os vultos 
pai nóticos e comemorando ns datas históricas, concorremos 
com a soma de 427$700 

5: 439S300, 

Aparêlho Receptor de Rádio 

Só em 1937 acabamos de pacar o aparélho receptor d~ 

Cabaceiras, 19 de Janeiro de 1938. 

Jo~é de Sousa Barboha 
Prefeito Munlcipal 

---------------------------

' . ' ·~ 1,, .,· ,. ,• ,.,. ;°,,.,I)';,~ < .... \I' ··~. ... 
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DOENÇAS DA PELLJ: t: VENEat:AS - SYPBILIS 

DR, EDSON DE ALMEIDA 
DO DISP!:NSARJO DE DERMATOLOOIA E LEPRA DO 
D. 8. P. CHEFE DA CLINICA DERMATO•SYPHILOORA· 

PHICA DO HOSPITAL "SANTA ISABl!:L" 
TT•t.meoto por proceasoa espcotallzadot tie acne (etlf'l-

Dhaa.'~en!~h:a:11 .::/:~.co~;~ec:::.u:':) cO::C':::~u:!:tfN, 
Orlentaçlo moderna na therepeuttca da Syphllla e ela 
Lepra - Phystotberapla dermatolog!ca - (Ultra l'loleta 

-Infra Vermelho - Croma1e.i - Dle t.bermo .,..CUl&çllo 
para o tratamento dos tumorea ma11goos da pelle 

DL\RIAMFNTE DAS 14 lll A'B 17 HORM 
C-.allorl•1 - Da••9 ~• Ca>rlaa 11411 - l. ...... 

JOAO Pl:88,0A 

F U B AS NúMERO UM 
DE MILHO E' o 11LEADER" DOS FUBÃS 

FINO - DELICIOSO - ORIGINALMENTE EMBALADO 
PRODUTO DO MOINHO DA LUZ 

SAQt:lNUOS DE CELOl<.\~'E Quilo 1~400 
!ii $700 

l'eça Jielo telefonr 1127 - FAllRIC.\ IMPERIAL 
MACIEL PlNHErRO. 270 

Agente depositario: R, DE LIMA SANTOS 
BI\RAO D,\ PAbSAGEM, 9 

CASAS A' VENDA 
OTll\11\ Ol'OHT l"'•ll>AUE 

• AcompJnhJndo sempre de per, 
to os progressos da industria auto, 
rnobilistica, os scientístas dos Labo, 
ratorios Shell trabalham incessante, 
mente para tornar ainda melhores 
e mais ef.fícien tes os afamados pro, 
duetos ENERGINA. 

Emquanto deslisam pelas rodo, 
vias os carros de hoje, esses techni, 
cos incansa veis cstudclffi J gasolinLl 
e o oleo lubrificante para o carro 
de amanlü. 

Portanto, quando quiser usar no 
seu carro o melhor, use a DUPLA 
DE OURO, a gasolina e o oleo lu, 
lubrificante ENERGINA. 

..... ,...W' 44' ~ ::r.:w: .... ::ws :ws 

CIRURGIA GERA.L - PARTOS 
1 DOENÇAS DAS SENHORAS 
1 1 R, LAURO WAIDERLEY 

r: 
CHEFE DA CLINICA GYNECOLOGICA OA MATEaNIDADI: 

COFIE DA CLINICA CIRURGICA DO INSTITUTO DI: PllO. 
I't:CÇ,\Q A' IN.FANCIA. CIRURGIAO DO B08PITAL 

"SANTA ISABEL" 
TRATAMENTO Ml!:DICO CIRURO!CO DAS DOENOAII DO t1Ta. 
RO, OVARlOB, TROMPAS E DAS VIAS URINARIAS DA MtlLlmR 
Diathermia - Electroroagulação - Raios violeta• 

1 ao.a. nntl:!TA. ,., -:- DAS I A'l!I t •OIIUII 

1• PBOP!): DA &F.SIDJENCIA. U 

l--- -- ~ .............. ~ 
. 

JAIME FERNANDES BARBOSA 
ADVOGADO 

CIVEL-COMtRCIO-

LEGISLAÇÃO DO TRABALHO 

Vendem-f;e a~ 'tar.ns 11s. 866, 870 e 
880 situa.das na rua da Republica, 
proxtmo ao Palaclo do Governo, a 
tratar na rua Abdon MUanês. n.0 851, 
Barreiras. 

!:SCRITORJO: PRAÇA PEDRO I\Ml!RICO. 71 
RESIDENCIA< AVENIDA GENERAL OSORIO, 231 

João Pessôa 

1 
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1 
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1 
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1 
1 

1 



A UNI O - Terça-feira, ll1 de •ale •e 1131 , a 

EDITAL - ~TAJUA DA A· rida prestaçio ""lwdd• da mlllta de 
GUCVLTURA, COM&RCIO, vrA- 10 . • , 
ç.lO'E OUAI PCBLICAS - 1n1- Prefeitura da Capital, em 5 de Maio 
jdflél ....,. • ooae- ,.., • ui de 1918. 
~ ,...,. 8 pro'ilmenla •• ear- JON de Canalha, diretor de eXl)ec!l-
pl .. ...,.tino :1u. - Paço ente e far.enda. 

:f.!rai, i:: ~~em ei:si: :,os i:~: ' ~DIT L DE CÔlffl>CAÇAO DO 
ttrio da A,;lcultura, comercio, Via· Jllltl - O dr. l!llzenabdo d1i Ollvelh., 
clO e Obl'U PdbUcu ncam abertas Juiz de direito da t.• vara da 1?0111anl& 
neata secretaria, peio prazo de 60 da capital do !:atado da Paralba, em 
111M. a ~rtlr dntll data· u ll!ICl'I vh·tude da lei, etc. 
ç0ee para o concurso que '•• vai pro: do~ç~1asa:':'r.ie"1~n~:~ :i~o~~.,:: 
etder iara Jll'OVbnento dos carcos de \ las 8 horas. para 'funcionar em sua le· 

· ~ qrlcolu. gunda .,.ssfio ordtnarla do corrent.! 
ã6 poderio conco,rer 80 concurao, ano o Jurl desta capital. procedi, de 

08 lllfOIIC)mos ou enpnhelros agro- 1 neônio com a ltl. eo sorteio de 18 cl· 
nomos que tenham seus titulas re- dadãos Jurados que com os trfa Ji 
gul.annente registrados no Mlnls~rlo I r.onslderalkls oorteados M r6nna do 
da All'!Cultura, devendo anexar ao art. 39. 1 2.• do dec-tel n .• 167, de 5. 
pedido de lnllcrlçllo, que aer6 feito 1-938. fonnarão a lista dos 21 que tân 
por petlç&o aelada com 29000 <dola de sei;vlr na aludida sessão, tendo 
mil "'18> de sflo estadual e S2flO (du- sido sorteados os seguintes : - 1 - Dr. 
,entdl ~> de saúde, os seguintes Raul de Barros Moreira: 2 - Dr. ota
doelllnentioo: a> cerUdão de,-.ie; 'Vlo Pel'l"elra SOatts: 3 - Dr. Ooorlo 
b> prova de ldenUdade; e) dlj)ltlma Lopes Abath : 4 - Pl·ancl8co Carva
de na profissão Por Escola oficial ou lho ; 5 - Antonio llfurlbéca : 6 -
of!Clallllada: d) exame de •úi#: e) Manoel Moreira de Me-•: 7 - Dr. 
provi de que esti quites come, ser- Manoel Medeiros Ccmtlnho ; 8 - Luiz 
vlço militar. Paiva; 9 - LU!z von 8ohsten; l'O -

Enéerradu u Inscrições, • lu- Mll!llel Rei•: 11 - Pr. Marlo ou.m&o; 
gar, dentro dos 60 dias que IIO llllll· 12 - br. Afniijo Mont.!lto; 13 - Do
rem, o Inicio do concurso, o qual mlclano Nunes Soa.,..,,; 14 - Antonio 
conatan. de provas escrita, oral e Pessoa de Plguelrêdo; 1~ - Antonio 
pritlca, cujo programa seri OPortll• Cllmaco Ximenes; 16 - Dr. Clll.-!lo 
nament.e divulgado. Porto; 17 - Eduardo de Azevedo 

!!ecretarla da Agricultura, Comer- Cunha : 18 - Dr. Italo Jonll. Os tris 
cio, Vlaçio e Obras Públlcu, 23 de Jurados Já conslderadQS l!i>rteados na 
março de 1938. - Francisco Vida! :órma da lei. por não t.!rem compare-
Fllllo, cl.lretor do T'11ente, Interino. ~~; !a~~~e:;at"~~s:;.om 0::,:08~ 

ADMJNISTllAÇAO DO DOMINJO os seguintes : - 1 - Dr. Lula Oonzaga 
DA 'lllnAO N'A PARAIBA - EDITAL de Oliveira Uma: 2 - Dr. Pedro 9e,;i• 
N.0 Z - A - Aforamento de terrenos to Colller; - 3 - Dr. Ollvlo Mar6Ja. 
de marinha e proprlo naelonal - De A todos QII quais convido para com-
6rdem do sr . Delegado Fiscal do Te- parecerem á sessão do Jurl tanto no 
souro Nacional neste Estado faço pú- dia referido á hora Indicada, como nos 
bllco que o sr . Alfrêdo José de Ataide demais enquanto durarem os tnba
ftqUereu o aforamento dos terrenos lhos da mesma scsaio. sob as penas da 
de marinha e proprlo nacional benefl- lei. 
clados com as casas n."s 30 e 32. da O Jurl funclonari no paviment<> 
avenida Négo, situados á praia deno- terreo do edlflclo da Sociedade de MI!· 
minada "Ponta de Mato'". 41(11strito de diclna, i rua das Trincheiras n.0 42. 
C&bed6lo. munlclplo de João Pess6a. E para que chegue ao conheclmenl<> 

Os detalhes técnicos e demal; escla- de todos passei o presente edital que 

tii:à:~ ~~~~~f~a1!:~ir,;fÀg~; ~~/~b~~!'!~oe n!~t~w.~~~~~ 
desta capital, em sua edlçáo de 5 de Pessôa, aos 23 de maio de 1938. Eu, 
Mato de 1938 . Carlos Neves da Franca . escrivão das 

Administração do Dornln,o da União, execuções. o escrevi. tas.) Slzenando 
em 5 de Maio de 1938. de Oliveira. Subscrevo e assino. - O 

Sabine d, Campos, escrivão enl:aITe- escrivão, Carlos Neves da Franca. 
pdo da administração - Class

1
c G. 

&tbnini tração do Dominio da União 
na Paraíba - EDITAL N.• 3-A -
Atuam.ente de terrenos alagados e 
ae~idos de marinha - De ordem do 
sr. Delegado Fiscal do Tesouro Na
cional neste Estado, faço público que 
o sr. Henrique Justa requereu p afo
rament.o dos terrenos alagados e acres
cidos de m•rlnha, sitos á mafftm dl-

r!~o d3ar
1
2Jr~~~ª~es~n:n~~.e~':st! ~t 

aade. 
Os detalhes técnicos e demais es

clarecimentos constam do edital n.0 

3, publicado no jornal oficial A 
UNIAO, desta capital, em sua edição 
de 17 de maio de 1938. 

Administração do Domlr,lo da União, 
em 17 de maio de 1938. 

Sabino de Campos. escrivão encarre
gado da Administração, classe a . 

PREFEITURA DA C PITAL - Edi
tal n.• 7 - Faço público, para conhe
cimento dos Interessados. que até o ul
timo dia do corrente mês esta Prefei
tura receberá. à bôca do cofre, a 2.ª 
prestação do lmpGsto predial. cujo Im
porte total seja superior a quantia de 
lOOIOOO. 

Passado o prazo acima. ser~ 

~\\lh: - :::.--- ---

1/1 
I 

EDIT,\L DE 4.• E ULTIMA PRAÇA 
~ o dr. José de Miranda Henriques. 
juiz suplenre, no exerclclo da 3.• vara 
da comarca desta capital, do Estado 
da Paralba, na rónna da lei. etc. 

teF:J::a'i"~ :.io:~1::.:1~~..; 
ou dtle noticia tiverem e Interessar 
possa que. ás 14 horas do dlR & de ju
nho vindouro. no predio n.0 , 42. sito á 
rua das Trincheiras. desta capltal. o 
porteiro dos audttorlos ou quem suas 
vezes fizer, trará a publico prerão de 
venda e arrematação a. quem 111ats dér 
e maior lanço oferecer, o pr...., n.• 
!38, sito ã Ha J\llnu o.,..,1s, - •· 
pilai, construido de tijolo e taipa e 
coberto de têlha, edificado em &em· 
no foreiro, medindo 12 metr• de 
frente por 30 de fundos, oiléea livres. 
avaliado em dH contas de ria, per
tencente ao espGllo de d. Pranclsca 
Juvencla de Plgueh'êdo. o qual Tal ser 
vendido em hasta pública para o pa
gamento devido i Fazenda do l:atado 
e custas do lnvlmtarlo. E para que 
chegue a noticia ao conheclmento de 
todos. mandei passar o presente edital 
qut- S,C!'rá afixado no togar de costume 
e publicado pela Imprensa. 1Jado e 
-- ,,.,_. cidade de João Pf816a, 

.. 
t 

• 

A.a · eriahças adoecem pela 
aHmienbl~ - impropria ou • 
contamina'da - e morren1 
pela infecçlb, occasionada 
pela quebra das ~isteneias 

riaco a temn. Feito 
com leltl' fresco rigorosa
mente sel~ionado, eom to
do os cuidado sei.-ntifieof!I, 
e num ª"'>arelba111ento o 
mai aperfeiçoado e moder
no, sua composição é eons
tan~ e ua ptire,:a tradi
eiQnal. Comlen ado a baixa 
tetnperatura, as ,·itamina"' 
do leite frekt> ÍÍt'am inal
teradas no LEITE CO'\DE~

do ftagll organismo, 

A garantia de uma alimen-
taç&o rigor011at11ente perfei-
ta, corresponde , n1ais abeo-
lu ta subsisteneia da saúde. 

O LEITE CONDE'.\ SADO 
l\lARCA MOÇA é o pa
drlo chÍllt leftes para 
um regimen alimentar 
em q~ não ha o me-

~.\l)O .\IARC.\ \IOÇA, 
qUt" tl'm conto o mclbo11 
dos titulmi, a ~aran
tia do nome :\t>stlé, 

Lf:tT 
20,38 

CONDENSA·~º MARCA M. ÇA 
oli.ittálti~ 

aos vinte ~ oete dlu do m!s de mato 

~~.:1Jon~~Tu~ ~=~e:C.f:0 ~~ 
terlno o dtllotll'Ofel. <-...> José Miran
da Henriques. 1/ati conforme com o 
original ao qual me rePono e dou fé. 
- O escrlvio, 11:_,. u 8Uft Ter
rn. 

ças, reapectlvamenre, será vendido em - peaando bnallD 154 quilaB, C01'· 
haata pública o ob~to abaixo . ! Ilendo dois motores ·- dlu.mos -

Lole anleo CODJupdos com stradoreo eletncos. 
vinda pelo ftl)Or lngiés .. Bonlface ". 

Um -,.,lho receptor de radio. da entndo em 2& de agosto de 1931, pe
marcá "Marcel"', peaando 8.800 gra- .. !Ido lepl 1111 quilos . 
mas. apreendidos du mãos de um Alfaml_, 27 de mRlo de 1938 . . 
lrlpulallte do vapor nacional "Lages '", A- -. Ferie - Eocrltura-
entJ8,411o em 35 de JIUlbo de 1937. rio lia "laue "E ·• 

Alfandega, 27 de maio de 1938 . 
Alalanle OGmes Ferie - Escriturá

da classe ""E" . 

ALFANDEGA DE IOA.O PE OA 
- E,Utal de ,..... ..., n.• 15 - De or
dem elo sr. Iaapetor. se faz público 
que llOI dlu 31 dhv.o m6o, 3 e 7 de 
Junho do --te &1\11 ú pone,, des
ta Aduana, '4 14 1 a horas. em l.' . 
a.• e a.• pra,ças, res,pecUvamente, 11 
mercadoria deocrlta aballlo. 

a...e ..... 
Vinte e oito cortes de tecidos de sé· 

da, apreenllldll dM 1111111 de wn car
regador quando retirava-OI de bordo 
do •apor ......... "A__,. •• , en
lndo 111!1 H • Jldbo de 1917 

~.::..::: .::· 111:' ..:: 
'"'-~ paio ar . preoldeate do 
lellio. 
A~ H de maio de 1Nt r1o"=-:::-°T-. ,._ - 81crltura-

ALFANDKOA DE .IOAO PEISOA 
_..._. .. ......,...., .. •11-Deor
._ do .... ~ . .. tu ...... 
que, D01 dlaz 1, 8 e 10 de ,IUllho dO 
_..._ .. 1.-.ú}IDl'tu 
deata Adua. - 1.•, a.• e 1.• 'PI'&• 
Ili. ftllle!IU_._ aeri ......_ em 
'-"' llllbllea • aermdarla ababo 
mendaaMla.

0 

ALFANDBOA DE IOAO PElil!O.\ 
- Edital de - '" a.• li - De OI'· 
dtm do sr. lnopttor, se faz público 
que, nm dias 1 8 e 10 de Junho vln
dnaro, is 15 horas ú .,...... de ta 
A.duab.a, em 1. • . 2 . • e 8. • pn~s. ros
peatl,,_te ll!ri vendldtl cm hasta 
'pública a mercadoria contkl• nos \'O· 
lwnes llbablo . ~-
ot.u - Ca-.llo - Nume,. .. 

t M e 3 360 duas callllls conleRClo 
oleo 11w1eral almples pua Jubrl!lca
tlD pesando lepl 'li qllllN. vindas 
,-, ._r "llenatOr'". entrado em 3 
de C8l9D de 1tS7. cenolpadaa a Ot
lOllt 6, Ga. Ali........_ 27 de IUie de 1138 . 
~ G- Fffte - Eacrlturi

r!o da clasR "E"' . 



r 1 "'I A USIÃO - Ter~n-Mrn, :n de maio de 193[1 

-coMERc10- v1AçAo- F1NANçAs-1NFoRMAçoEs cERA1s AR !-~~ºrBt~ º~ G~!~f ~~N~Es 
A UNIAO 

Autnal9fra 

Por ano 48$000 

Algodão em rarõço 1$200 Uuinta-ff'ir:1.: 
AJ~odão rebcneflclado • Sntão 1~600 Par:-i o Sul· <mPnos P trnamburo) 
Al~odão rebeneflrindo - Mntn 1%~0 :í,; 9 hor~,; cConclnrl 
Linter ou r&;iduo de pfôlho $600 Parr1. n HPJlllhlkn Ar~Pn1tnn, Uni PARIS - maio ~ Julg:wamos. oté 
Arroz de&cnsrado SOOO gmí.i, Chile (> Bolivia às 9 hora bem pouco tempo, que os arth;ta.s dt:' 

<FTrlusít•idai'e da 1 B R 
para A UNJA01 

litico porém. tem c,s Jieus intento~ 
trustados, pois arriscam a sua vida 
para eliminar apenas um "doublé'' do 
seu nim1go politico P convtnhamos, 
que iShO não vale a pena 

Açucar n"fJnndo de 1.ª S950 ,condor> • cil1~ma t:rnm o~ unicos a empregar 
A('urnr reftnado de 2ª S900 "stand-in'· para !ilma~em. de cen11s, 
Açucnr triturado $850 A IXSPF.TORIA no sER\.'1('0 DF perigosas Muita!I figuras poHticns ta-

Por semestre 24$000 
Número avulso $200 
Numero atrazado do a.no corrente $40!> 

Açucar cristal $770 PLANTAS TFXTF:JS NO ESTADO inosas u·m, também. os !.<ieUs 1;os1as 
Toda corretspondêncla. relativa a as- Açucnr britto séco ou 3.º Já.to S460 ])\ PAR\tBA Jl\'FOR".\-tA C'Onl a mesma hnalidade. O funrioná-

slnutura, anunrios e publlcaçóes pa- Açucar ~ruto t melado 
1 

~i~g r io que pcrc_ebe, na ~lemanha. os me-

go~. eleve ~er dirlgld~ á Gerencia. i~g:~ e ~rl i~~{fE~:s 1= d~n;ei~c~i?ví~~T~/ :~~~~s~o º~f ~~~~~= ~~o;e~~~~~ll~~~~~J eco~r;;Pc1':fiª 
1::~ie 

Fnr~'l~~~\ÇAO Dt:: GE~EROS Batatas nacionais S200 ~~r~~ tifi%c~l~r~h~~~=i~= ; 0 ;t~o~~ ~~!1,~1! ~~re~~eem o ;e;i:;:enta,º ~ui~; 
Olinda 60$000 8!}: ~i~~âo ~~gg te do Pais :.r mo~trarnm em geral 'l- vêsP~. Hitler t,abe O'i pnigo-. que c:01Tr 
Olinda Espe-cial. :~;Z~~ Por cento: bundantes, tenclo. em médIA, a sua ai- t• o ~en ,só-;ia náo os ~e-~onhec~ e por 
Luz . • , Côco 25$000 tura ~uhicto a 46 ac;ma da normRl I-,;;o ~tnbl"' um oriena do t' acor oco~ 
1·!(·s Cor...ias . , .. 59SOO!J Por quilo: Em Bón Vista, Coari. Hum::i.1tà, Jo'.lo o ri'>co nue f' i° ri.J.:iJ. t° ; rorre: d 
Herifr , , · • · • • · f>H$0·l\J Couros de boi. st-co." salgados 2$200 Pessôa, Labrra, Pfl.rintíns. Tefi· 1 A- rri Zogu. da A bania 111 ~ um , or-
Uold , , ·· • 7GSOO:) cou os de bOi sêcos espicha maronas1. Animflnchtba. Clcvelancha º1"'" que f..f> parecia. tan °. com e, .. 

g,::~~:,te · !if~~ cii~, de boi.· flôr ~e ·.ª1 - ~:gg ~.:r:~:;:;;:;.:.~,~~· -"~;· ::'"~~. ~~~. H\:~;};:~:~,;r~;:~::1:\~u:;~~ ~1 l~= 
Tiigo Ameri<"ano , . Couros verdes 1$500 215. 18, 2!14. 1 l!l 4.1 P 287 :lC"ima do va- ior Topally e caiu. rm 19~2 .. s?bre a 

ltanha : 
Couros de carneiro 9$000 lôr normal P f>tn rruzciro ~o Rul. SP- rontaria cntcira de um m 1m1go ~e 
Couro., de bode 10$000 na M'\durei1':'- 1A~crf'l: ...,onte ~ôa 0

~ 1:- Zcgú. nQ momento em que recebia 
Hanlla do Estfldo .. 
Dnnha do Rio Grande 

6~$00l.l Courinhos de outras espectea to Velho. San r_,at>nPl ~o ~ 10 Ne -10 umn manifestação popular, como sen-
270$00C. de animais 4$600 ,Am~zonas1, Brlr~n e Tauern~tia rPa- do O rei. 0 marechal Hindenburf!. ti-

Por Utrn: rã\ ezsa altura ficou respect1v:'lme1:te: I nha O SPU •·doublé'' qu_e c_ompa~ecía 
Farinha de mandioca t@O a 60. 183. ?.1. 12R. 102. 75 e 44 ahaixo a muitas cerimonias oficiais, poL5, o 

do !:>Ul 1r:1i>.a) . .. .. . 

OUTROS GENEROS 

P.acnlhl\o íbnrrlca> 
}.arque tnrrob:1.) 
ArriM de Luxo t-saco) 
Arrnz comum (saco> 
/\t.;Ucür lSO..CO) 

Feijão mulatinho S400 daQuele valõr 1 ~eu estado de saude não lhe permi-
Feijã.o macasa = Nos Est:l.clO~ rio Maranh~o. Ceará. tia fazer certos excessos .. Abd-el-Kri~. 

218SOOO F~v:r quilo: :!~~;caon~~s dc~1:V~~tr;PP:=~~~e:ia~=~ 1 ~i:i'~~~~~e~~1
ei:rr::b:~!i~~

1
. m;:;~ ··:~: 

1~Wo~g \ Fipº'ordl~otrªo'~-adão 1$400 abundantes, nos dois pnmP1ros_ e no \ '·doublé"' oue fôram atingidos pelas 
último acentuarlamentP. tf'nrio Pm !IlP.- h~las francê.sas. Na Inglaterr~. _Edu-ig:gg # 

0
M

1
leolhore!lnado S250 dia. a !i.Ua altura ~u'Jido rPSJ~Pct,v'l- l!Lrdo vn empregava, com trequen~1J.. 

Ct·bóln 1cruxa) 
de aemente de mente a 59. 7JJ. 32 3!i e RO acuna da um musico chamado Hugo Gc,rhtz, 

~;g~ Ol~~o:~~ de temente de aJ.. l$SOO no~~~
81

Ésta~os rlo Piauí e Alazins a~ i':c~ ~:~!~i~o~l~t~r~~~}~e;e'ro~ª;o~ Cah! tsaco> 

RECEBEDORIA DE RESDAS 
DE JOAO PESSOA 

~adão 1$000 chuvas se mostraram irregulares, ten- a pfigie real. foi Gorlitz. quem PO-"O\.I 

Oleo de semente de mamona 1~ do. e_m média a sua. altur~ subido res- tendo O ret, apenas, ~ido esse traba-
Oleo de ~emente de oiticica 4$000 pectivamente a 1 e 6 acima do \'alôr lho no 1im do serviço para Qt'.e o 

Por quilo: normal artista poudesse dar os ultimos re-
Pnuta dos principnls gt'nero.s cte Pasta de semente de algodão $260 No Estado cfe sergirn> p}as sp mos- toQues. o rei Jorge v tmha um ''dou-

producão e mnnutatura do Estado Por quilo: traram escassas, tenc1o em média, a blé'". do qual nuca te utilizou mas 
EiUJettos a dtrelto de exporta.çlo. Raspas de sóla potidn 3$000 sua altura ,·icado a 2 abaixo daquelr com Quem gostava de conven;ar para 

Semnna de 9 a 15 de maio de 1938. Rnspas dP sóla envernizada 3"'700 valor 0 ,1vtr as suas aventuras quand~ er_a 
Por litro : $4

50 
Semente de algodão $220 - tomAdo. mm tas veses. pelo rei. Sir 

~~~~;~:~:: :ee ~~r~u C&ChaÇQ $300 :~:~~ !~ ~~~1!.& 6= Cotat'áO d ~ a~e:od:lo - P(>Jos 15 quilos ~:~;!~S d:IJ:.~t'~~r;: Vve::c~~~t<'~~=nt~ 
Alcool '650 Tecidos de algodão 5$800 1 . ~l -

5 
-

1938 
morreu. um humilde fiscal do tesouro 

Al
~ocorl' qouSileor\·1o Seridó 3$200 Tacões ou quadras de rupu 2$000 De Campma Grande britamco. a quem os pohctas de Whi-
e ... w 3SlOO de sola tehall faziam respeitosas continenc1as 

Alpodõ.o Mata Vaquêta ou cour08 preparado• 6$500 )IFRCAUO r1Rl\1E e não poucas vésrs a repor:ta~n o 

\DY!INISTRAÇAO DO DOMINIO 
ll \ ll1"IAO 'I!\ PARAIBA - EDI
'l AL S.º. 7 - Aforamento de terreno 
proprio nacional - De ordem d<? sr 
Delegado Fiscal do Tesouro Nacional 
neste Estado. faço publico que o sr. 
Severino Franc1:-co Pereira. tutor dos 
menores, Geraldo Pereira Lima, Ma
na Jo .... é Pereira Lima e Severina Pe
n·i1a Luna, re9,uereu o afora'!lento d? 
terreno propno nacional, s ituado a 
travessa Solon de Lucena. na vila e 
clbtrito de Cabedêlo. municipio de 
João Pcs~óa, neste Estado, medindo 
ele frente pelo perfilamento da tra
,·essa Solon de Lucena 39m,30, da 
frente aos fundos em linha quebrada 
57m.15 e 87m.80 e no fundo 46m,50. a
brangendo uma área de 2. 564m,240. 

Columbita e tantalite 10SOOO ~bordou pedindo uma entr~vista. C"r -
Cêra de camauba 8$000 FIBRA LONGA <Snidó) tos de que falavam co~ str Winston 

Os demais produtos constam da Churchill. Ser ··d_onble"_ de um ho-
Pauta. geral. Tipo 3 47$000 mem dr. Es~do e cons1d~rado. hoJe 

João Pessõa, 7 de maio de 1938 Tipo 5 . . . . 44$00Õ P?n dia. como uma das ma,s perigosas 
profi'::~õc:;, ma.-: E:x,stem homens, cu10 
espírito aventureiro os leva a zomba~ 
dos pengos e aceitar, gostosamente. o 

Confrontaçóes: Ao Norte, com o ter
reno propno nacional. na posse de d 
Amelin Bezerra da Rocha; a Leste, 

Horario das sôpas e t rens que fa- FIBRA Mf:OTA cSertáo) 
z;em o serviço de transportes entre es-
ta capital, a capital pernambuc_ana e Tipo 3 . . . • , 
os_ diversos centros produtores e mdus-1 Ti.po 5 . .. , 
tr1a1s dêste e de outros Estados. 

FIBRA CURTA (MATAS) 
SOPAS 

T ipo 3 •.... , .••.. 
Localidade: Chegada: Partida : Tipo 5 . • . . . • . • . . • • 

Campina Gra
nd

e -r!! ~~r~a -;e:i~~ De João Pessôa; 
Guarabira - 10 horas - 14 horas 
Itabaiana - 8,30 horas - 15 horas 
Bananeiras - 10 horas - 15 horas 

Ylercarlo frouxo 

Rio Tinto - 15.30 horas - 7 horas do FIBRA LONGA ISerldól 
dia seguinte 

• t' ••• 

(Om o terreno da me~ma especie. na Recife 10 t,oras - 12 horas. 
Tipo 3 
Tipo 5 • 

po'i.,e do sr. João Jose Viana; ao Sul TRE~S 
com o terreno amda da mesma espe~ Destino: 
de. na posse do mesmo senhor. e a cabedélo a Natal - segundas, quar-
Oeste. com a trave~sa Solon de Luce- tas e sextas _ Partida ás 8,30 horas e Tipo 3 , 
na Os rel'eridos dados técnicos são chegada ás 20.30 horas. Tipo ~ 
os constantes do memorial apresen- Natal a Cabedêlo - terças, quintas 
lado pelo requerente. e domingos - Partida ás 6 horas e FIBRA CURTA (Matas) 

S:io c01w1dados todos os que se jul- chegada ás 16,.37 horas. 
garem prejudicados com o aforamen- Cabedélo a Recife - terças, quintas Tipo 3 · · · · · · · • 
to requerido para. no prazo de trinta e domingos - Partida ás 14: horas e Tipo 5 
,3n1 dias, conhldOs da data da pri- chegada ác; 21,30 horas. 
meira publicação destP edital, apre- Recife a Cabedêlo - segundas, De Recife. 
~entar protestos na Secretaria desta quartas e sextas - Partida ás 6 ho- MERCADO FRACO 

FIBRA MÉDIA ,sertão) 

4h!WOO encargo de passar con:o sendo uma 
43$000 figura para a qual esta.o volta_da.s a 

ctençôes do ~undo na hora u,cprt 1 
que estamos nvendo. Os assassinos po-

40$000 1 - --- --- ---------
37$000 Tipo-:·. . . , • • 39SOOO 

45$000 
41$000 

44~000 
. . 40$000 

42$000 
38$000 

Do Rio de Janeiro: 

Entradas . . . • 
Saídas 
Estoqu~ • 

:Mercado 
Disponível 

,. , . Não houve 
Sf1 fardos 

. . . . 6.364 tardo~ 

Cotação pelos 10 quilo!=:. 

FIBRA LONGA ,seridó) 

Tipo 3 
Tiµo 4 , 

47 000 a 48SOOO 
4GS000 a 46$500 

FIBRA MJ':DIA 'Sertão) 

Tipo 3 
Tipb 5 

CEARA' 

44S000 a 45'>000 
40$000 a 41$000 

Delegacia Fiscal, de acórdo com o ar- ras e chegada ás 12,20 horas . 
tigo 16 decreto n ° 4 105. de 22 de fe- Cabedêlo a Nova Crui <diariamente) FIBRA LONGA CSNidó) Tipo 3 · · Inalteravel 
vereiro de 1868, provando suas alega- - Partida ás 15,15 horas e chega á.a Tipo li • • • Ino.lteravel 
ções cem documentos habeis, sob pe- 10,45 do dia seguinte Tipo :1 . . . . . . . . Inalteravel FIBRA CURTA (Mal~sl 
na de se proceder pela fórma que me- Nova Cruz a Cab<!delo <diariamente> IT1po 5 • . , . Inalteravel 

I 

Tipo 3 . .. . . Inri:ltera,cl 
lhor gnranta os interesses da Fazen- - Partida ás 3,30 e chegado. ás 10 ,45 Tmo 5 . . . ~ , , • • Inalteravel 
da Nacional FIBRA Mf:DIA !Sertão) PAULISTA 

Outrosim. faço ciente que o afora- SERVIÇO AEltEO Tipo 3 . . • • . , . , Inalteravel 
me-nto em questão ficará sem efeito I Tipo 3 • . 45$000 Tipo 5 . , , , 37SOOO a 37$5UO 
'!.i. em qualquer tempo. si verificar a Fechament,) de malas Tipo 5 43$000 1 - . 
ex.istencia de areia.~ monazíticas ou D;.1mos abaixo. o movimento gera, FIBRA CURTA fMatas) ·'. 'alllr('s <'m ouro p,na <'xportacrto: 
mrtnis preciosos, nos termos da Ctr- do .:-e rviço de fechamento das malas Libra , , , , · • 87 ~lO 
cu lar do Mmistl:'no da Fazenda. n ° de corresponàencia aérea na. Repar- Tipo 3 42'>000 Dol-1 r , . . . , , . 17S600 
39. de 4 de !::.etembro de 1912 ticRo Central dO!= Correios e Telegra-

Aclrninistrnção do Domínio da fos desta capital 
União. em 6 de maio de 1936 . Para a Europa. Asia, Afrlca e Oce- I.UTZ FERRANDO & CIA. L TDA, 

s:11.,tino dP Campos - Encarrecado ania: ás 13,30 ~Atr ~anceJ. 

13:istro Para o Sul : <menos Pernambuco) 

Os grandes preparativos 
para a VII Exposição Na• 
cional de Animais e Produ• 

tos Derivados, em Bélo 
Horizonte 

O Bra.'.ill intt!iro já e tá informado, 
pc·a ampla divulgação quC' t: \IE'm fa
zendo da realizacão. em .1Ulho proxi
mo. da VII Exposição Nacional dt· 
Animais e Produtos Derivndo::., em 
BPlo Horizonte. Es.se certame, que reu
nirá as mostra5 mais brilhantes da 
lJP.cuána e da indu\tria animal brast
reiras. 1rá constituir 11m acontecunen
to sem precedrnt,e na h1~tória do no:-.
so desen\"olvimento eronôm1co. o~ pre
parativo~ que o govhno minetr.o está 
promovendo. para a sua rf'~hzaçâo. 
fazem prevêi: algo _de grandtOS?, c1e 
inédito e de impressionante. de:stman
do t1: VU Exposição Naclonal dr Ani
mais e Produtos Oerivadu:s a uma lar
ga repercussão em todo o p_aís. 

A imprensa e o rádio nacionais déla 
se vêm ocupando dianamente, e, .não 
raro. comen~ários e~µar~os, surg1dos 
aqui e a.li, dão a exáta medida. d.o al
cance dé!:.sa importante expos1çao. a 
tér lugar entre as montanhas mineira-. 

Déla participarão as expres.sões mai1. 
ponderavei,; da noS5a industria. e d.:1. 
nossa pecuária. Os departamentos ofi
ciais dos ,,ários Estados nh cxpo1 ão 
os seus produto:,. as fi~mas mai~ ~'lH 
ceit.uadas do Brasil nela ~e farao re
presentar. milhares de marcas indus
triai~ iah ::erão ,1presentadao;. os pro 
dutos mart:antes e exponenC'i.lL'> llu. 
cri'.'1.ção nanonal néla. ~crio f>Xlbidos. 

Por tudo iS!-O. lOnverg1rão para Be
lo Horizonte, em Julho próximo. as 

~l~~1~:;i~;~ ~~i~~s.b
1
~~;~le}Iº~ ~m~ 

grande cidade, á altura dêsse acon
tecimento e5tará néssa época e11gala
naoa p:ara receber os milhares d~ V.!..'ií
tantes que ali_ acorrnão,_ as~1m como 
as altas autoridades nac1onai~. mc:lu
:stve o Pre~ictente da República, qu~ 
abnlhantarãu com a ~ma presenca. 
11oru·o:a o g:randoi o ce1 ta.me, 

COSDIC OES DE J'(SC'RIÇÃO 

Para a inscrição dP. concorrentes, 
animai!:. ou produtos derivados á Vll 
Expo;:..1.ção 1'\,1.cional de Animai~ e Pro
dutos Derivados. em Bélo Honzonte, é 
exigida a ~ tis fação dos seguintes l"t"-

qu.~s~\:~is _ Refação do municipio e 
Estado em que re!-irle o criador; no
me do animal. séxo. idade, datn do 
nascimento. especie, raça, nomP C'!.o,;.. 
pais e raçA,. lugar de origem do prl:
àuto. cór. sinais particulares, ped1-
i:;ree r,:,gistrado i s1 o tem) ; nome do 
expositor. resic!fncia. nome d:1 fazen
da. dn e~tação em que deve embarcar 
o animal. e!-trada cte ferro. parto ou 
companhia de navegaç~o. !-.1 si destina. 
á venda e preço. 

Produtos ~ Nome do expositor ou 
da firma. residcncia ou séde da indus
tria, município. Estado. via de comu
nicação. espeç1e do produto a sér n
port.ldo sua descrição. es~aço solici'"n
do no n:cmto da Ex1,os1-".10 e esta<;:lO 
em qQe deve embarc_ar o produto 

A coml5sio executiva rentral da VJI 
E:\:posi~!l.o fornece ficha.s c~mpte·.ar; 
aos candidatos. basta:1.C:o sollcita-la:
a.o l.º andar da Feira l?ermanentr• t~t' 
Ama .... tro.s, em Bélo H':.lrizonte, ou as 
comissões regionais .lo~ diverso~ Es
tado.s ou regiões. 

ASSOCIAÇOES 
ASILO OE MENDICIDADE ' CAR

NEIRO DA CUNHA 

Rolet m da ,emana de 22 a 28 de 
.Uaro de 1938 

Vr..~rfas O EstabPlecimento foi visi-
tado por 17 pes.<.;,óas CUJOS nomes cons-

ela Administrnc:áo e Escri\.·áo do Re-1 Domingo: 

,\s 9 hora;;; (Alr Francel. 

:ir!/:~:t!!~ã(t<"_ 
1 

(,. l>~~~: ~ ;·_eo"tªa~~ gu~f.r~:ileR;.pu~~~!gu1~~c~!i~a, h~~~; 
tono O àoutor Braz Baracui, JUIZ r Air Francel 

,. OIROROIA EM GERAL - ARTIGOS CIROROICO!! - APPA..~ 
LHOS DE DATHER1'4IA APPAaELHC''1 OE RAIOS X DOS LlE

ILBOREB FABRICANTES
0 

EXCLUSIVh,T/IS DOS MTCROSCOPIOB 
LIUTZ • TODOS 06 PRODUCTOS OE E. LEIT, TODO MATERIAL 

PARA LAB0RATORI0 CBll4JCO. 
1 

am do )i,•ro de presença 
Sert'iço .\!i'dtro. O dr Jose Bf'fámio 

não visitou o Estabelecimento 

' 

Do,rntivos_ Fór~m feitos .os ·srguin~ 
tes: Renda do Mtio. 18$700 

Falecimento. Faleceu no din 24 a 
pC>n!.ionistA Pos~idoma Ma tias de Oli
ve1rn 

fl1• direito da 1." vara da comarca de Para Natal. Areia Branca e Forla-
Jni10 PL":.;óa, capital do Estado da Pa- lcza; ás 9 !'torns IPanair> 
raiba, t'm virtude da lei. etc Os aviões procedentts do Sul che:-

Fr:z uber aos que o presente edital gam em Cabedélo nas segundas e scx 
de 4 • e última praça, virem que no tas~feira~. Vindos do Norte, nas 
di:.i !:;rle 17, de junho proximo. ás 14 quintas e rtomingos • 
horns . .á porta do predio n. 0 42 . sita Para a Europa: ás 13,30 (Condor 
á rna da, Trincheiras nesta capital Lnnftansa.) 

&e11reeentant.e1 exd1u.h·oe De!IC.. .Ena4.•r 

10111111 1 Ili, 
~ POSTAL 11 -:- 11'ND TJIL. - na&Aa 

Rua Duque de Caxias, 5'/6 
(CONSULTORIO DO DR J MELLO LULA) 

~J±bl:fci~t&Jê.!~}11~~fJ;rg~ ___ O ___ E_X--I-T--0--U-E P E N D E D A E S C O L H A 
nft•r("1·er, o bf'"m nno\'f'I o;;eguinte : uma . , , 
casa !ioita a Rua 13 de ::\Jaio, n. 0 501. 1 _______ _ 

~:,t:::~;~ºn1:n/.!~ª~r~:d:~'!1vªau~d~ª
1:!; ~xi,tem 'Tlnito~ rf'.l!nr.dios Pf!r:t Grippe, Resfriado!il e Febres diversas, reme-

~'.~; ~~·)~~/~1;";~,.~
1
1~,:~! ~~~ ~;;~ !ios que fazem diminuir a acção eliminadora dos Rin~. fonte de vital importanda 

/~:!~,~,~~edi: .. ~·~u1~'..',0n!'°rsl.~t~ A "CASSIA VlRGINICA" é re!lledio garantidamente _inoffensivo, ~1e tan!ú 
1 una F. para que chegue ao conh•- :>Ó<k ser usado por pes.sôas idosa~ ou friir.as, como pelas cnanças de mau tenr, 
~,
1r':.',~~~e ~~it~1d~~. ::!'d;ibiic~'J~r n~ ·dade, sem nenhum i.nconvenientf',. 

impreusn 01ic!a1 e arixMo no 1oca1 .. CASSIA VIRGINICA" rqwla " funcção do, Rln~ e ~ om 1nfl.fehril M-fl' 

'.'.~~º ~~"}~Aoº;~;/'!';;':~7nf;s;ª of!~ 1((u al o:ira Grippr., Re,d'riados 1' tt'da• •• fehres fnffl'!'dosu. 
,,., .drr:::t: ~"o::'i'\t~ r;;.1J/':.".~':::; - Distlnpid. CHS met1çã• lt•u .... 2: CHfl'HH Medi('• dot Pnaa•~•c• --
tr ~:·'~:~~~ ~:!~ê~a~r~rtllogra- 1 1, ~ ·"="7~ q~~~AJl!l~~~ =~.:.... 

1 

Mvl'imento de indigentes. Existia.m 
96 asilados. Entraram. O Sairnm. O. Fi
cam existindo 96 . .sendo 42 homens e 
54 mulheres 

E1cala de Servico. Pdo Conselho fõ .. 
,·am designados pnrn. o !-erv h,:o da se
mana de 29 :í a 4 6 .1938 o 01n tor dr. 
Virgílio Cordt-iro, o médico 
e a Farmácia Confirin('a 

NOTAS 

Além dos matricuhtrlos C'Xi'-tem 
maIS 9 em obsen11('f10 

O estado .sanitário cio Asilo ronU .. 
nun !;em alterncflO 

Jcfw _Pt ssôa 28 dt• Muio d,• 1!118 

Jnaó s. Cod11n. Dm•tor dt · srma .. 

J'!Ol'r: RIC'O ! n LOTFRI>\ 1 EPE· 
H /\ Í. ofrrt·f't opor.tuoid,1dt" t>m '!'! 4ft 
juuho, fOm a edl'aç.;i.o dt· ~;to Joio 

2.000 :ooo ·ooo 
e mais ! 121 pn•mlos men 



,-11~ 

NA .VEGAQÃO E C OMERCIO 
------------------------------------LLOYD BR,.4SJLEJRO BlSILEU GOMES Agente "'1 

( P A TRIMO N I O NACIONAL) Praça Antenôr Navarro n.° 31 (Terreo) 

PARA' O NORTE 
Linha Belém - Port9 Alegre 

"COMANDANTE RIPER" 
Linha Belém - S. Francisco 

"RODRIGUES ALVES" 
(5.219 tons de deslocamen to) (4 . 800 tons. de deslocamento) 

Esperado no d1n 9 àe Jlmho, sairá no mes- Esperado no dia 2 de junho saira. no mes-
mo dia pnra ND.tal. Fortalna S. Luiz e Belém. mo din µara Natal, Fortaleza, S. Luiz e Belem. 

Fone 1.4.4.3 

PARA O SUL 

Linha Manáos - Buenos Aires Linha Recife - Porto Alegre 

"GAMPOS SALES" 
(10 .203 tons. de deslocame nlo) 

Esperado no dia 19 de junho, saira no 
me~mo dia para Recife, Maceió, Bafa, Rio de 
Janeiro, Santos, Paranaguá, Antonina, S "O LOIDE BRASILEIRO E O à. NA()AO 

O "!.OTDE BRA/lTLEIRO'" E' UM SER 
VIÇO DE UTILIDADE PUBLICA E DE INTE
RESSE NACIONAL. 

Linha Fortaleza - Porto Alegre 
":lUBATiO" 

{Car gu('iro ) 

Francisco, Montevicléo e Buenos Aires P ARA 81.!:.'RV ! tt. A N AÇAO ". 

"CURITIBA" 
F.spf'rndo no dia 31 de malo, sairá no mPs

mo clla parn Natal e Fortaler .• a. ATTENÇAO: - AVISAMOS AOS SRS. 
fCar gue-i ro) 

P ASSAGEIROS QUE SO MENTE PODERAO EsperJ.do no di::t 31 de maio, sairâ no mes
ADQUERIR PASSAdENS APRESENTANDO mo ciia para Recife. Maceíô, Rio de Janeiro, 
O ATESTADO DE VACINAÇAO. Santos, Rio Grande, Pelotas e Porto Alecre. 

AcceitamH carfH para H cidades aenidH ,ela Rêde Viação Miaeira cQm transbordo em An1ra doa Reia. 

COMPANHIA CARBONIFERA RIO·GRANDENSE 
Linha regular de vapores entre Cabedêlo 

e Porto Alegre 
CARGUEIROS RAPIDOS 

CARGUEIR O "TAQUi'' - Esperado do nortr. deverá. c-hegar 
em nosso port..o no µrox1mo dia 5 ele Junho o C'::trguctro "Tnqui". Apôs 
a necessaria demora, saira para Recite, Maceió, Rio. Santos, Rio Grnn
c.le, PPJotas e Porto AJegre. 

Aceita-es carga sujeita a transbordo no Rio para Paran aguá, 
Antonina, S. Francisco, Itajai e Florianopolis. 

CAR GUEIRO "CAX IA S" -.- ~sper:ido do sul. deverá chegar em 
nosso porto no proximo dia 7 de junho o cargueiro "Caxias". Após a 
necessarla demora, sairá para Natal. Cearâ., Tutoia e Arem Brnnca. 

Acelt.a-es carga. 8Uje1ta a transborcio no Rio parn. Paranaguá, 
Antonma, S. Francisco, Itaja1 e Florianopolis. 

Agentes - LISBOA & CIA. 

Rua Barão da P assagem n.0 13 - Telefone n.0 230 

~co::===================,:!) 

Cirurgião da Ass1stencta P ublica e do 
16 á s 18 horas. Hospital Santa Izabel. 

LLOYD NACIONAL s. A. - StDE RIO DE JANEIRO 

SERVIÇO RAPIDO PELOS PAQUETES "&RAB" ENTRE CABEDELLO E PORTO ALEGRE 

PASSAGEIROS 
1 

"SUL" l'AS8&GEIBOII "NORTE''-

PAQUETE "ARARAQUARA" - CARGUEIRO "ARAGANO " - Es- CARGUEIRO "ARATAIA" - Es-
Esperado de Porto Alegre e escalas no perado cte Belem e escalas no dia 1. 0 perado de santos e e;cal:is no dia 4: 

dia 8 de junho ~aindo no mesmo dia Ide junho, saindo no mesmo dia p:i.ra I de junho, saindo no me~mo dia para 

parn. Recife, Maceió, Bala, Vitória, I Recife, Maceió, Bala, Rio cte Janeiro, l Natal, Areia Branca., Forta.leZ!l, S. 
1 1 

Rio, Santos, RiO Grnnde, Pelotas e Santos~ Paranaguá e Antonina, '"1)nrn Lulz e Belém, para onrte recebe carga, 

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

ga e passageiros. 

1 

~ARA DEMAIS lNFORMAÇõES COM 08 AGENTES: 
' .. -1 

ANISIO DA CUNHA REGO & Cll. • 
Eacriptorio: Rua Barão da Passagem, 43. Telefone n. 1441 - Telegrama "Aras" 

ARMAZENS - PRAÇA 15 DE NOVEMBRO N.º 87. 

COMPANHIA NACIONAL DE NAVEGAÇAO COSTEIRA 
-:-

1

1
1 D R I O S O R I O A B A T H I das ~~N~U1~T::~ e l 

Tratamento m edico ~ c1rurg1co d as_ doenças da urctbra, prostata, beúga 
e rms Cystoscop,as e urethroscup,as. 1 PRAÇA ANTENOR NAVARRO, 53 - SOB. 

CONS~. ,- o ~·oªª;'~ "s ~·~\ 
72

~ ª
nd

lU' . l=js~E~R~Vl;iç~o~=~SE~l\~t~A~N~A~L~=~D~E==~P~AisisA~~G~E~m~~o~s==E~=~C~A~R~G~~A~S==§E:N~T~R~E==~P~O~R~T~O~==AL~~E~G~~R~E==~E~=~C~A~B~E~D~~~L~O~= 

FONE 1424 

.:. 
PROXIMAS SAtDAS ---------------"\ ,: SEVERINO CORDEIRO : 

"ITAQUATIA " J 
Chegara no dia l.~ de junho, quarta -fe~a.' sair.á no 

mesmo dta, para: Recife, Maceió, Ba ia, V1tóna, Rio de 
J aneiro , san tos, Para na.guá, Antonina, Florianopohs, Im - 1 
bituba, Rio Grande, Pelotas e P or to Alegre. 

" ITAQUATJA .. - Quarta.~ feira, V ' ~e junho p . 
" ITATINGA ., - Sexta- feira, 10 de_ Junho J> . 
" ITAPURA " - Sexta-feira, 11 de J_unho p . 
'' ITAQUERA '' - Sexta - feira, 24 de Junho P , 

ADVOGADO 1 

1 
' 

Aceit a causas civeis, comerciais e criminais 
t capital e no interior do Estado 

' t R~sidencia: Avenida Tiradentes, 266 
João Pessôa 

AVIS O 
1 _ , . S Francisco e Jtajaí, nom cuidadosa balde&~ão ~o 

nesta I Recebemos ta.rnbem cargas para Penedo, AracaJú, llheos, · r utuo com a .. Leopoldina Ra ilway ". 
1 Rio de Janeiro, bem como, para Campos, no Estado do J:10, em tra ego; ucina. . , 

l

l j __ ~As~P~~~sa~g=e~M:_':s~er~ã~o,_:••~n~d~id~a~s~m~e~d~ia~n~te;a;p~re~s~en~t;,a~ça~o'._,;do;;a~u~s~ta~d~o~~·;;i=ssa1rrroiiuc:;:-ãTf7-;;s:isHCIBJ~ ORIO ATE' A'S 16 HOR~. PAftA PASSAGENS, ENCOMENDAS E VALORES, ATENDE-SE NO ESOOIT • 
t NA VESPERA DA SAIDA DOS PAQUETES. 
I INFORMAÇOES COM O AGENTE - P . BANDl:ffiA DA CRUZ. , _________ , 

SANATORIO CLIFFORD ! Pauli~ ~o~e~ ~e~de~re O á rua 
1 

fF================= ~ Avenida Pedro II - 1.550 

DR, 0~~.?,~!~.,~J~~}~_,~,~~AIS 1. o:~: u:'..!~,,!~~:~º =~~!: ~.:,~o:1s 
. . ------- 1 1 TAMENTO MODERNO DAS DOENCAS NERVOSAS E MENTAIS . 

Especialista em doenças nervosas e mentais 

CONSULTA DIARIAMENTE. DE 3 A'S ~ 

CONSULTORIO - RUA BARAO DO TRIUNFO, N.' 420 

DEMÉTRIO DE TOLÊDO 
ADVOGADO 

(CRIME1 ,91VEL E COMÉRCIO) 

Ues.: R. Dr. Peregrino, 73 

João Pessôa 
___ =:!) 

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

ARTE CULINARIA 
Maria das Dôres 'I'ava res, a t endendo 

a diversos pedidos, comunica que a
br irá um curso completo de fôrnc, fo
gão, cosinha a r tistica e decoração, a 
começar no dia 15 de junho . 

CURSO PARTICULAR 
Professôra 1iplOn"'\da e com prá 

tica de ensino públlco aceita a luno~ 
de ambos os sexos, paro. os cursos rfe 
~dmissáo e pt ima n o. A trata r á rua 
trincu Jof. le, n, 208 . Mf'n,:alidsdes 
módicas. 

Informnçóes: Avenida J oão Macha- • 
<lo. 235 . /-----------------

CRIAS DE CACHORRO• APOLICES da divida 
LOBO Á VENDA publica federal, ao porta. 

VENDE-SR C'INCO CRIAS DE dor, vende o dr. Horacio de 
cAcn01tRO-LOB0, coM OITO nIAs Almeida. A tratar na Av . 
~'ir:~~[~E;J~01~. ~~TAR A' João Machado n.0 250 . 

1 

Borges da Fonséca n.0 144, informa 
quem vende um bom terreno na ~v. 
Epitacio Pessôa , (estrada de Ta mba u l, 
com face para 3 avenidas: um na 
24 de M aio : um na av. ~ enW da 
Gama· um na Tra ves.sa Floria no Pet
xôto · 'um n o. Avenida Flor iano P ei-
xõto: uma bôa casa de ttjolo , novo., 
com ' agua e luz, na av. 24 de Maio; 
casas de taipa nas ruas Benjamin 
Constan e Conceição, com ag1m, Tudo 
por preço de ocasião. 

PROPRIEDADE A' VENDA 
Vende-se uma ótima propriedade em 

Lagotnha (Grama me), mun1clpio des
ta capital, á ma1·gem da principal es
t rada de rodagem que liga esta capi
ta l â Gra mame. servida por ônibus, 
com 6t1mos terrenos de várzea e pa
úes. adaptavel a qualquer lavoura ou 
grande estábulo , com um a. á rea :m
per ior a 61 hectares <613 .960 metros 
quadradosJ. Preço de ocasião 

Tra tar com Ju11o Martln1\, â prn('a 
Aristides Lóbo, 72 ou á a venidá. Crnz 
de Armas. 843. 

Gabinête Dentário 
VENDE-SR um ótimo gabln1'te den

tário, tom 4 me.se!ii dt- &Lqo, por pr,-,:o 
barnU..,imo 1'ratar • RUA nUQUE 
llll CAXIAS, 263, 
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., 

duas fignras msxin1as do cinema 
num fllme repleto de emoções! 

Wallace Beery e Lionel Barrymore 
110 filme da METRO G. MAYER 

F urias Do Coração! 
~O'l'A-Nenhum cinema desta capital exibirá êste filme s inão após 
60 dias do seu lançamento no PLAZA. 

SOIRÉE H JE NO PLAZA 

üs 7 1 2. Preços 2$200 e 1 $600 

ÚLTIMA EXIBIÇÃO 

O GRITO da SELVA 

li 
MATINÉE HOJE NO PLAZA 

ás 4 horas 

RAMON NOVARRO 

Amor de Mandarim 
Preço único 800 reis 

Uma cena de c<l•'urias do t_·orat:ão» 
com Clark Gab!e e Loreta Young 

um sensacional filme da 20 
Th. CENTURY Um filme da METRO G. MA YER 

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

D01'11INGO 
ROBERT TAYLOR 

e 
JEAN I-IARLOW 

S[U CHIADO OBRIGADO ... 
UM SUPER FILME 

DA 

ltlE'l'BO (.. 11,1 l ER 

SANTA ROSA ! Hoje 
CHEGA, JA' E' DEMAIS 

D 
LABORA TORIO DE ANAL YSES MEDICAS 

- DO -

DR, ABEL BELTRAO 
Ex·lnterno do Laboratorio do Hospital Pedro Il em Recife 
e actoa.1 ansly!ita dos lloi,pita("s Colouia JuUauu Mon:ira 

e Santa l~abcl. 

HORARIO: - Das 14 é.s 18 horas. 

Rua Barão do Triumpho, n.0 44-1. l.º andar 
JOAO PESSOA P A R A H Y B A 

~-================~ 
GABINtTE ELECTRO-DENTARIO 

Da Cirurgiã-Dentista 
LINDALYI GIMI 

Clinica-Cirurgica e Prolliese Odoutologica 
Odoutopedic 

0.UwtCQTto: - ow,we •e Ca~N. 114 - t ... ••W 
CONSULTAS - DAS H A 8 11 HORAS 

1.================--

OSVALDO TRIGUEIRO 
ADVOGADO • 

Rua Mcxico - 161, 2.0 andar. 

RIO DE JANEIRO 

, 
as 7 
e a 

. 
e meta 
quarta 

horas-Preços 1$100 e 800 reis 
série de ''f ANTASMA VINGADOR'' 

e .A 
CLINICA MEDICA E PARTOS 

DR. MffiANDA FREIRE 
(Ex.-lntt_•rnb residente e ex.medico Interno do Hospital 
Pedro IJ do Redfe. Pratica nos Hospitaes de S. Francisco 
de Assl• e Santa Casa de Mh,ericordia do R.io de Janeiro). 
DOENÇAS DO CORAÇAO E AORTA, ESTOMAGO, Fl. 

GADO. INTESTINO E RINS. 
('orurntta, da~ 14 á'i JS hora.."f. 

OONSULTOitlO: - DUQUE DE CAXIAS, s~·~ 
RESIDENCIA: - AVENIDA PADRE MEIRA 118 

João Pessôa _:_::- Para'byba 

DOEN<,:AS DOS OJ HOS 
IR, N, COSTA IIRITro 

ZX·ASSlSTJ;NTJ: DOS Sl!RVIÇOS DJ; OLHOS DO raoir. 
SANSOU NO RIO DE IANIUKO 

OCT1LISTA DO S0SP1TAL SANTA IBABl'!L 
Trsl•m("D:.O medko f' Opt'rator1o d•a doen~ tltl• olhot 
Con.aUlt.orio: - Rua Duqur de C&xlas, 31l (Alto da Pllar

maci& Vt1e.1. 1.0 andar) 
Residente&: - Avell1da Juan~z Tavora, IU 

Oonsu!t .. : - Da• 10 111 Ili ll e da& li u 17 boru 

I..D!:NÇAS DE 81:NHOKA!! - rAllT08 - OPJ!:a&ÇOH 

IRA, NEUSA IE ANDRAIE 
Con•wHorl•: - llwe. l.l•rl.(I 4o Trl•m,h•, lll•J,• ••~. 

OONSULTAB - D• H L"II 11 HORU 

-- Relldenela: -

&Uà SPITAClO Pll!ll!OA, .. 

~ 

D o 
IMcA M~~!~!,?!!!°~~!?,- s1F1us 1 

DR, HUMBERTO NóBREGA 

1 

Ex·mtcrno de Tcra~eutica Clinica (Serviço. do Pro!. São 
Po.ulo>. :r..1C'chco do Hospital Santa Isabel. ---

C'on:-.ult:ls. - Dus 14r~ às 17 t1oras dmrmmcntc. 
Cous11 lt.orlo - Rua. Duque de ç,,x1as, 312 - 1.0 t\Udar. 

HcsJClcncm: - AV. GENERAL OSOHTO. 180 
Telefones: Ant. 259 - Ant.om. 1531 

JOS~ MOUSINBO 
AIYOIAIO 

lua Monsenhor Walfndo, 487 

TAMBIA' -.- Joio Pe11ia 

DR. ISAAC FAINBAUM 
F.s.a,.bl.tnto de Cllnlca Medica do Bo,plt•I ti, C..nte. 
urlo, Medlco do Hospital Santa babel e do lmtll-:~ 

df' Pl'otec~ão á Jnfancia.. 
DOENÇAS DAS CRIANÇAS 

Docnça3 do adulto : Coração, aorta. estomago, 1nteet1no, 
Ua:&do, rln.s, sangue e nutrição. Tratamento da ncurasthenia 

rrxual, ::yphilis. 
Connltorle: - Rua Barão do !l'riumpho, 'fto - J.• anilar. 

(Por ctma do Banco Central). 

Residencia: - Rua Barão do Triumpho, 353 
ACCEITA CHAMADOS A QUALQUER BOBA 

[ 

Compita,: - De 1G ás 18 hor11s, dia.riam.ente. 
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Um espetáculo vivido durante a Grande Guerra que ensanguentou três continentes 1 
Domingo no - REX - na "Matinée Chique" ás 3 horas e em "Solrée" ás 6,30 

e 8,30 Três smões ! ! ! 
A llISTOH!/1 DE QUIITno CR!AT\,llAS QUE NADA 'J E:Mll\M E ,JUNTAS LUTAHAM, CAMINHAND O P ARA 

O QUE O MUNDO CHAMA UE GLOHIA ' ' ! 

FREDRIC MARCH - WARNER BAXTER -JUNE LANG LIONEL BARRYMORE 
Ouat ro t al t'ntoi,, quatro &H'rso113l idadc~ dHcrcn iC's 

O CAMINHO DA GLORIA 
UM THAllt\I.110 DE EMOCúES AS MAIORES QUE ,TA NOS PR0PORCIONÓU UM EPISODIO DA GRANDE 

----- GUERRA ! 

UMA MAGNIFICA PRODUÇÃO DA - 20 th CENTURY FOX 
J\'OT\ I ~!PORTANTE - ESTE FILME SO' SERA EXIBIDO NOUTRO CINEMA DESTA CAPITAL GO 

DIIIS APO'S SEUS LANÇAMENTO NO - REX 

AMANHÃ no - REX - a 1, - Sessão das Moças - de junho, o mês dos grandes filmes ! ! ! 
A OPERETA MUSICAL FEITA PARA ENCI\NTAR OS NOSSOS OLHOS ! ' ' RTCO~ EA!la.~DOS • CEN.~RTOS R'lMANTICOS ! 

ROMANCE MEIGO E ALEGRE ' VISôES DE HAnA BEL!,;;IA ! , 

RUBY KEELER - a bailarina mimosa e -:- LEE DIXON - o novo principe do sapateado - em 

AMORES DE OPERETA 
Um cartaz fascinante da - W ARNER FIRST - para a proxima - Sessão das Moças no - REX 

EM LANÇAMENTO QUINTA-FEIRA NO - FELIPM - UM ROMAN

CE MEIGO E DEDICADO AOS CORAÇÕES FEMININOS ! ! ! 

.\ NNE SlfI R LEY - P HILIPS HOl,MES 

O ANJO DA RIBALTA 

R- E- X 
Solree as 7 ,JO 

. O CJN~:)J /\ IHl ri 
1'01l /\ /\ ( ' IJ>/\-

• llE C'!IIQl.'.E 

Um lindo romance todo coloridg 

ANNABELLA - HENRY FONDA 
- em-

IDILIO CIGANO 
Um filme da 20 th• CENTURY FOX 

Com plementos: - NACIONAL D F. B - FOX MOVIE
TONE NEW S - jornal, e - CAPRICHO ITALIANO -

short colorido. 

Um poema da - R. K O RADIO 

FELIPÉA 
Soirée á· 7,15 

O DRAMA QUE E' UM TREM!ilNDO LIBI,;LO CONTRA 1 

A PENA DE MORTE ! 

MARSHA HUNT - ROBERT CUMMlNGS 
- cm -

O DEDO ACUSADOR 
J_untrunente a 3.n serie de 

O CAVALEIRO FANTASMA 
Com B UCI{ .fOt-.ES 

UNIVERSAL - COMPLEMENTOS 

JAGUARIBE 
Soh·c' às 7,15 

As aventuras suspeitas de um casal 
encantador ! 

POLLY ROWLESS - HENRY HUNTER 
- (>JTl -

CARTAS 
A UM IDOLO 

Um drama da - UNIVERSAL 
Complementos 

l - _...,, .... ...., 

CINE s. PEDRO /CINE·-IDEAL METROPOLE 
A CASA D OS GRANDES ROMI\NCES DA TELA O CINEMA MAIS AREJADO DA CAPITAL 

'HOJE - A·s 7.15 horas HOJE lfOJl!: - A ·s 7 liorat. Jl(),JT,: - Soirée ns 7.IJ -- -

O ODIO DE UMA MULTIDAO QUE EXIGIA A MORTE PAnA UM SENTINELAS Homens acostumados á vida do mar em luta contra 
POBRE HOMEM ! todos os perigos ! 

W arre o William - Karen Morley - em DO MAR JOHN W A Y N E 

VENCIDA A CALUNIA John Wayne -em-

SENTINELAS DO MAR com a ultima serie de 
Um filme da PARAMOUNT Juntamente a 7. ' e última série de FLASH GORDON 

Complementos; - NACI ONI\L D F B e PARAMOUNT NEW S, Jornal 

e mat~ a 1" ~érlc de FLASH GORDON 
QUINTA -FEIRA - "Scssao dus Moças·• FANTASMA Com LARRY BUSTER CRABBE 

CARTAS A UM 1 D O LO VINGADOR 1 UNIVERSAL - COMPLEMENTOS 

---- - --- .. _ ·---

l l AGUA FIGARO MOTOCIOLETA O R RIS IlARnOSA 
AD VOG ADO 

. 
Tlnre em preto e castanho. Resiste aos llanho1 V1•11de-i,,e um, da atainada marn1 

quentes, frios e de mar. 
N. S. U .. tipo clc~ant.e, m odelo 1938, BUA DUQUE Df: CAXIAS , 3 1 1 
novo. com 23 dias de uso, com bóa 
dtferençn do custo A lratar á Rua 
da Republica n .0 166 

CINE-REPUBLICA DIA i :i." t,l'l' l<' de 

FANTASMA VINGADOR 
HOJE - Uma sr,3•, .. o os' 7 .15 horas da n oit r H OJE 

D OI S F I 1, ,1 t: ~ Dia 5 - CIDADE OCULTA 
NUNCA E' TARDE DEMAIS Dia 12 - ACORRENTADA e- --------

AMôR QUE REGENERA Dia 16 - IMPERADOR JONES 
- com -

' -
RlCIIARII T/\L~I/\UGE J l tt0Bt;RT ~IONTGO~U:ltY o ~l ,\UREEN ~l)LLIV/\N DIA 18 - CORAÇAO DOCE ---- Preços: -- 15100 e :'-600 ----

. 
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LIVRE 

TRIBUNAL DE APELAÇAO 
Autos com \ista ás partes, conendo prnzo 

na Secretaría: 
Apelação Civel da comarca de Patos. Apelan• 

te a Companhia Industrial Comercial e Agricola; 
apelados Pedro Meil-a de Vasconcelos e sua mulher. 

Com vista ao bel. Ernani Sátiro, advogado 
da parte apelante, pelo prazo da lei (10 dias). 

QUADRO GERAL DOS CREDORES HABILITADOS NA 
FALENCIA DE EUSTAQUIO ALVES DE FARIAS 

('hirograf,írios 
Olcgúrio 1Iagno & Cia. 
S.A. Estabelecimentos ~lestre & 

Hlalµ;é 
\. nosa~ & ('ia. 
Auln Asl,eslns S.A. 

l'lltos, 28 de maio de rn:18. 

João Navarro Filho 
.Juiz ele Direito. 

"A PREVIDENTE" 
Autorizado pela diretoria da "A 

PREVIDENTE .. , convido todos OS 60• 
cto~ em atro.zo, quer os residentes 
J1estn capital ou fóra dela, a regulari
zarem seus debitos para com a refe
rida· sociedade, pagando os obitos a
trai.adas até 31 deste mês, inclusive 
os de números 717 e 718. sob pena de 
eliminação. 

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 Pessõa, 4 de maio de 1938. 
Daniel Martinho Barbosa, 1.0 secre

tario. 

LEI LA O JUDICIAL 
Andrade Lima 

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

N. 0 350 

ANDRADE LIMA, Leiloeiro Oficial, 
autorizado pelo BANCO DO ESTADO 
DA PARAíBA, sindicas e liquidatá
rios da referida massa, venderá no dia 
e hora acima indicados todo acêrvo 
da mesma massa existente no predio 
n. 0 350 sito á Rua Maciel Pinheiro, 
dest.a cidade, o qual consta de maqui
nismos para fabricação de cigarros, 
motores e gaz pobre e elétrico, per-

~~i::. pa~:a~õ~~sre~l:i~~~coct/~~:~~r~ 
ra, estantes, tabique, cadeiras, tam
boretes e mais objétos menores. 

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

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

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

Hecife 

Rio dP .J a!lPi ro 
.1 o.lo Pessôa 
S:i.o Paulo 

José Rosenclo 
Síndico. 

1 :500><000 

:1 :828):;700 
791.~:1011 

:l :20JS000 

MOTOCICLETA 
Vende-se um com força de sele HP, 

simi-novo. por preço comocto. A tra
tar na av 12 de outubro. n ° 24.5 
1Jagunribe> 

DESPEDIDA 
Augusto de Oliveira Maia, funcio-

1ár!o aposentado da Recebedoria de 
Rendas desta capital, seguindo hoj~ 
oara Recife a fim de embarcar ali 
Cara a Europa, a bordo do vapor Al
manzorra. despede-se de seus paren
tes. amigos. colegas e todas as pes
sôas de suas relações, daqui e do in
terior. 'de quem não lhe foi possivel 
desi;edir-se pessoalmente, oferecen
do-lhes os seus diminutos prestimos 
em S. Marfi.éde de Coronado, Portu
gal ..... 

João Pessôa, 30 de maio de 1938 

EMIPREZA NACIONAL liE 
ECONOMIA L TDA, 

(CASA BANCARIA ENEL) 

EMPRESTIMO POPULAR DA 
CIDADE DO RECIFE 

Resultado do sorteio realizado no 
Teatro Sta. Izabel. ào Recife. no 
dia 28 de maio de 1938 · 

1 .º premio - 7: ooosooo - a poli
ce n 113 _ 077; 2.0 premio -
2:000SOOO - apoiice n. 130.260; 
3.0 premio - 1 :OOOSOOO - apoiice 
n. 120.484; 4.0 premio - 500$000 
- apelice n 102.978: 5.0 premio 
- 500SOOO - apollce n 153. 834, 

Chama-se a atencão c1.~s srs. 
prestam1stas que, terâo direito aos 
premias, aqueles que estiverem 
com as suas cadernétas perteita
mente regularizadas, devendo, pois, 
procurarem o enctcrêço abaixo para. 
efetuar os respc>ctivos pagamentos 
em atrazo. EMPRtsA TELEFôNICA DA 

PARAÍBA Agente g!'.:a1R~!!e Estado 

Propriedade da Vva. Manoel 1 \\,==R=ua=B=a=1·a=-·=~=ª=P=a=s=sa=g=em==-=1=2=!! 

Henriques de Sá & Filhos 
Convlctnmos os nossos assinantes a f 

romparecercm em nosso escr1torio, á 
Ladeira Feliciano Coélho, s n.0 , afim 
de etetivarem os depositas Constituti
vos de sua.o.; rn 11çôcs, até o clia 3: do 
rOrJ'('l1t(' 

Joao Pessoa, 24 ele maio ele 1938 
A Administração 

OURO 
Autorizado 

do Brasil. 
pelo Banco 

Ce1eperativa de Crédito 
Vendas de Fumo de 

Bananeiras 

Agripino Leite, está com. 
prando omo pelo melhor 
oreço da prnça. 

e Rua Visconde rle Pe!otas, 

i:!.' ('ON\'OCAÇAO) 

290 (Em frente ao Cinema 
"Piar.a"). 

CHEYROLET 34 
Vende-se_, um, tipo limousine com 4 

portas, boa pintura ótima rnaquina, 
por preço de ocasião. 

Vér e tnüar a av. 24 de maio, 12A . 

Vende-se ou aluga-se 
l'\! 11(",,(;.\I.OW ,·0111 úli111, 

Para bem suppo:rtar o peso 
1 

d s annos1 

-NAs ultimas eta; 
p:,s d .. ,ida o organis
mo can,ado necessita 

•••• 1c auxilio para recu
J< rara.; forças e ener• 

gias e augn1entar a rcsisrt:1 1~ LOn.ra as tnfermida:des: 

• Para isso o TOJ\HCO BA Y"I'.. f o n,constituinte por 
excellencia, porque os ,~t· eít~i J~ sobre o metabo• 
lismo são iru,ne:-diatos I.! t)~!·1 1·, entes: enriquece o 
sangue, vígori!a. os 11n~~ ... .-ul< ~. t r, 11cc<: o cercbro e os 
nervos. É a melhor garJ nt I d~ uma velhice sadia:, 

) 

. 01,e f o Tonico Bayer. T i1 ICO 
BAYER 

E um preparado \denti/irn
menu: dosado que conti::111 ,,;. 
wmina.s, cxtrano.~ de /1i.;u.l,,, 
calcio, phosphoro a,,imildtd 
e ou<ros ett.>tn(.'Tltos de com/no 
uctdo w1lor theruJ,e14tico. Sua 
fOTmuln é o rc!f>11h(ldo dt! nl• 
rios amws de estudos, im:c~h· 
gafÕes e ensaios /Jor cminen,cs 
homens de sciencia nos famu, 
sos Luboratorio( B(J)'n. 

BOM P.A.RA TODOS 

União Gráfica Beneficente 
Paraibana CREME DE MILHO 

ASSEMGLE"l.\ GERAL EXTHA
ORDINAHIA 

De orrlem do ~r. presidente con
vido tod,,:,; oi,. a:,.:,,,;;;otiados quites 
com m: t·of1·es P.o<:iaif-, para c:om
p:neeerern á Ses~ão de Assem
bléia Gcrnl Extraordinária, á 
r~ali7,::ir-~f' no dia --1 de junho pró
dmo. ás 7 horas dn noite~, cm ~ua 
~~t:cfe provisória, ú rua 1:3 ele 
l\Lüo, n. 127. 

,JÜão Pet".~ôa, :rn de maio de 
l 9:,8. 

r ;lss. 1 .João Dias Carclôso. 
1. t,.ecretário. 

BARATINHAS MiUDAS 
Só desappa.recem com o uso ôo unlet 
producto liquido que attrahe e exter· 
mwa aa form.igulnhas casetraa e tod• 

eapecle de baratas 
"1<,..,.,. •. º"Mfº" n · 

11!:'ncontra.se n.a.s bôas Pharmaota1 • 
Drogar!M 

Dll.OGAitlA LONDan 
Rlla Maot.Al P1nhr1ro 1 :» 

* * * 
PERIGO POR TODA PARTE 

Com ns inovaçõe.c, que surgem. n 
vida vai se tornando cada vez mais 
complicad~. Já não .se póde mais an
elar despreocupadamente nas ruas. 
Por toda a parte ha o perigo por 
c'<cmplo, dos automoveis. Mesmo em 
cima das calçadas 11:10 se f>Stá livre 
de atropelamentos. f.:ste t>stado per
manente de preocupação perturba os 
nervos das pessóas fracas e, também, 
àe algunia:o; fórtes. que não se cuidam 
hig-ienicamenLe. Nas grandes metro
poles o prog-resso está sempre ao la
cio da complicação. Nestas condições, 
nem todos os seus habitantes podém 
se alimentar e repousar como devem 
F.~.gotam-se. perdem iósfato e outros 
(>lementos mdispen~aveis ao sistema 
nervoso. Essa a razão do sucesso do 
Tonofósfan entre os esgotados das 
grande cidades. Ao fim de duas ou 
trés injeções sentem-se renovados, re
f?mpe,rados, como se tivessem gozado 
algumns semanas de férias num cli
ma de monlanha. 

*** 
CABELOS BRANCOS 

SUCEDANEO DAS MAIZENAS 

MINHA SENHORA: - JA" EXPERIMENTOU NOS VOSSOS CREMES, 
CANJIQUINHAS. BOLOS. MINGAUS E DEMAIS IGUARlAS, O DE
LICIOSO CRE~IE DE MILHO? POIS EXPERIMENTE ! 

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

QUILO 1$600 Elnoa1agem ong,na1 e unica, ½ Quilo $800 
VENDE-SE NA FABRICA EIIPERIAL - MACIEL PINl'{EIRO. 270 -

FONE - 1427 E NAS BOAS MERCEARIAS 

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

Não Lendo comparecido numero le
gal de socios da Cooperativa de Crédi
to e Vendas de Fmno. desta cidade. 
para re~liza_ção da assembléia geral 
extraordrnaria, . convocada regular
mente para o dia 21 do corrPnte mês. 
!Icam novamente convidados os srs 
..... oc1os _para uma outra sessão de as
~etnbléta gnal extraordlnaria, a reali-
7:ar-se 110 dia 4 de junho proximo, ás 
1:1 !1orns, em a ~~de da mesma Coope
r:1t1vu nesla c1daàe, com qunlquer 
numero de sacias que comparecei. 
Nc~~su sessão, serão eleitos os mem
l>ro.is do Consêlho de Administração 
que km de terminar o mandnto do 
Cor~elho que renunciou 

j:1rcli111, <·om luz e ug11:1, <·,11 1111 r:,- 1!:vttam-sP. e drsnparrcrrn com 
111odo, Jn1r:1 f.imi!i:'1, C't1lll dl\'t'r- '"LOCA.O JUVF.Nll," 

Ban:111elrns. 23 de malo llf' 1938. -
Severino Cortria de '1enf'wfi, presi
dcut1• Oo Consélho Fiscnl cm exerci
C'io de i,resldl·ntc 

'h frul('ir: 1s, medindo q iulrs. Usacta. C'omu Jocao, mto é tintura. 
dL' írcnl<• por :~i cif' fundo, t..•Jil Dc•pos1to: l''arn1&.clo. M1Nl~JtVA 

ll'rreno prc'ip1111, ú íl\'<'nid:i C.o- Rua ~n~ci~~·;~" P-;S~~'~u.Pessõ9 

rl·m~1s, i rn. Ii011de {t JH1rla. 'tnn Mn('lf-·l Pinheiro n.º 618 e, "'MociA 
Trat·ir Ha Avenida C'o11('or<li:i, Inrantu". ' 

1·>·), 1 ba!l'l'o J,1~11arjlJcJ. 1 ~reco: -- 6~u. 
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