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COMO FO JUGULADA A NOVA INTENTONA: 
INTEGRALISTA NA CAPITAL DA REPúBLIC~ 

O GRANDE CHEFE 

1-'11lilitalllos hiJ.J<' t"ompldo noti- .:-.eu ctrnlwdo e Sl'cretúriu parlicu
clê.lrio ti•lt·,1rráfito do~ tragitos a- lar clr. \'alder Sarmanbo e sua 
contecimcntos o('Ol'ridos na ma- filha dr,1 Alzira, ehefiou a resis· 
drurrada de ontl~ni na Capital Fe- tl"11ci 1. t '11<!0 o cuidado de man
deral, premuYidus µor uma horda <lar apagar toda.s as luzes ele pa
(lc bárbaros 'llll' tiven.;m ,1 ~11rre- lado, o qne fatilitou .soUre.rnodo a 
ma au<latia <lc invadir a re.sid~n- defesa. D·· urna janela. o sr. Ben
cia do Chrfi:o ~11pr1•1rn1 <la H(•pú- _i;1niin \'arga~ l' dr. Sarmanh". 
hlica, á~ l~aJadas da noite para manohrancio uma metralhadôra. 
friamente as:-ia::.siná-lo dentro do din1ar:n·a111 <_·nntínua:-; ra,iadas 
proprio lar. , l 1111tra 1b in Jml'l'O~ assaltantes 

Centenat- c\1• mas1Jl'qut:dros <..:nn-1 (!ilL' ~'PlTa, am_.ª r.esidenc:ia pre:-::i
seguirnm ptnetrar. por um g-olne rlennal, 11 11~ \ 1ndos da Ca~a da 
de deslealdá<lc, no par4u~ do P.1- t;,, 1 ·d,1 l' nut•·os (lo morru situa<lJ 
Jacio Guanal,an.1, aos pnmeir:,, .w.:-- tt"rca~ua~ do P<-dacio. teutan
minutos de onlLlll. di .... fal'l'<tílos ,!o ao:-: 1.rrito~ l' l·om lnh:·n~a iuzi
l:ffi fuzileiro,.; ua\·:'1~ .Hta ))l'llPtrar no intel"ior do edi-

Mas. 0 prl'Hi<lentt" Gdúlio \ilr- 1 i'ic · 1, o q11e não foi. couseguhlo 
ga8, pon<lo-st, ú. frt:!nll' <lc um pt- <'nt 111·nhum momc1ito. 
queno grupo Jorm;dlo de parenlf!S < 1 radh-telegnifista <le pala.do 
e homen,.: da ~i1a ,·11ard·1 pe ·,.na!, ll ,, seguiu. l'nlüo. manter ('omu
dc :nma l'Ol punho. df' q1 e L1- 1tiL e úo tom 11 eapitão Felintu 
zfam pAr1e fl -tf··J írrnào Uen.i:1m111. lililP ,111c 1mrdrnta111e11tt· enviou 

A bravura com que o presidente Getúlio Yargas diri1áu ·a defêsa do Palácio Guana
bara - Os amotinados vêrdes utilizaram me,ralhadoras e bombas incendiárias _::. 
A brilhante atuação do Regimento de Fuzileiros Navais e do Batalhãô de Guardas -
Debaixo d~ cerrado tiroteio o general Ga~par Outra penetra na residência presiden
cial - O "sco •t'' "Baía" foi o primei.-o oav:o de ~uerra a movimentar-se em defê. 
sa do Govêrno -- Aoreendido verdadeiro arsenal de guerra na residencia do sr. Pli-
l nio SalgaJo - Quasi atingido por um pro .íctil o Chefe da Nação - Deoredação, -
a tática dos integralistas ! - A covar:lí "i do chefe extremista Belmiro Valvêrde 
- As prisões efetuadas - Os operários brasileiros hornena~eiam o grande Chefe 
---- Nacional - Reina a mais completa o•clem em todo o país 

0 J:atalhcio d,• Cu;irda~ para u \Getuh(1 \'ar)la~ 1-,, nai:- {' po .... :-:J~ r.. 1on·1l n: o 111-

t1.n1lrn-al;1q11 YC'I a !"-llH rtH <•n.;1 , ( J! ·Jl 1 1 n\\,.i 1J 
O 

•r 1, ;
1 tJ 1

;~~;
1º..:c~Jl:i~~~ 

() ·chrf,, ·.tl'ÍnnuJ e• ~L-'ll~ tom- <:>::pnJhafa•o.:;, ·1J tln o .,1 ..,n;, 11 •Jrc'C'nS, re-
r·u1hein,., l1rnw11<lo an todo 16 () E. tado . • 11 !· clLl1 e, l· , ~ , i1 to , ,,..e •n, ?1ik.:. 

1 honF·i1:-;, re!- ~t i1.::1m ·om u maior ln1ortal, 11;.1,-; '-1.. I, cl ·1.d1, _ d1• m.tn,l . '.-cf,0 •<'i.11il. 111"lrJ.r.o: nc, l 1 

lht·rr,i~mu, d 1r•rnl•' d1ws hora;-;, rcconouz111d11 a . 't " 10 :1 11 Dui·t!>l1: :-i 1101 , t •i!(·,, ~ fa-
l''?l1tl".t a flí1i.1 dn:-.. lw11<lq]eÍl'G:-- rítmo tr~d· i1,1 Ll ,1, ,,ruL1n t pi··,- 1 ,llir 111111,1.T··i~,n "(,brr ·:•ltad:,'i, 
, t~rc.le.::, a 1 ~; 11''\.' :1 dr:nnatl!'ic.l.td IJ?l'L''.-'So. 1 ?1.rJ :c.r,nL 1n 1.,u .. J11t.u•.o.., pui:en-

1 d~1 ]11ta ati11 d11 " Sf'tl apog.1·; pai P . ..c."e l.li ... 1·.-.·1wr,1 d., in llo " t - 1,.1 :1 1 1 l'icl:i 1r 1 11Un pude-
( t ~.:1 1r ·t·,-.,r 't l :1 11r·\'1C:o a inte~-

l
<iuanJo .um :Lut~ilio';Ld p1·twl\"on 

1

. 1~1~ e e 111e'-Jll''.''.· 1\;.1 111111.r1r1, 1ll( 

1 

. _ ti 1 no parque d .·esalenda JJre:-.!dcn-, 1rno CODl!)l'e. n<t' a :11 ,1,1 li1·;1 l,.i. \~;rc~~s ~~oLiyci;;~,1.l J i·ntc ao pa .,,_ 
da! e delr. ltou nm horn•'m qq1. ta, CJllC! tPm 1,1.1t•o: :d, :1•~ 1..·n1 tr D,,. J<lIJ 0 la. e ria. 1,ort.:is ;e:; fruni .. 
~nfn:ntnndo ,1 lJ:.da~ dos trai(h,- jclóriê• di~rnklr.dm1•,1! .iJ;11-.. l1 ,a H r Pl. u 1-1n··,101-n'l' GctúUu 

[iJ,~did~1di·~ d< (ill 'l , .. , i,• .. 10 n;:1 , tü n·1hf';.s e' ·mo:1 ... tranc.1 rr . ..t ria p;itr ,, 1 on.-.•·qruiu temr_»·a
riamcul t· n 1 , 'J", r l'r.l paL.u.:io: C!-'ti·adc\ú11 tlu ivr ,1 

(; trim1 . o ,r ·,lll 1 1 ·:rn 1wati 
ta(lo 1ia madrn,;ad;,1 11 (,.,1 

1 r F 1 1 i·1 ~, 11"n .~, 1. • u..i solida 
ric(,1r'c 1 0!110 U!ll (OJH(Jl'.O ; 0 Chefe 
<a N c·,o por h~\·cr t·~cipa.(10·-aessé 

ii '·"· ·1 , .,,taj I á ~u::i !lf'S"ºª , 
Pra o N[Ílli, ·n d,1 Gti111r;.1. general 
Gaspar Du\J ,. 

las honJ.; ,·1·1·rJ~-.; t'ra 1 .\o rnc~mo t,·n1,•, ..,~n:ôc~ mo-
l tori't.Ud~t.-: cl1 1 f::1tal1i:·:o (\P ~liUi'- t.:X;:.lJ~l\:·t~;;\;;,tÜo 

ilt, t[11T!hl;m •• <.:11;1 n·pll.·:J a ou-.ac\ta. da
l, u··,1, s: q,1i:, pr tenrfünr• qut:•>r .. ,1· o am-

da~ ~oh p ,,m.~ 11do d11 (·01011el l . 
llrn L"ir· IJL' ~:in

1
~~ :~~~:i .. , cl<' tr Kilho in,lllgura-

C,H'clC'in, d V·1 .. 1;1. i1_)ll'\\Cl\tor !º exig-t>. .. 
fl·dct;,iJ 1\(1 ,,. :'.l,ii· e,, ~.d. •OS CC 1.\ND\'.',;Td:: ! • I >RÇl'. 

]JCP(•trn am I O n·1.:1nto d.l luta ;l- HEBl:;LlJES NO AR E:~;.\L l)F. 

través do portào de 1·etaguard.,1 !\.L\RINIIA 
que d:t pn~sa~L·m do e:--iadio do 
Fl11rni1H n..;e r'. C. paru u parque 
do Palal'io G11Lm:1h~;1·:.1. 'l'r:n·ou
.:c. en1iio. tcrrh'rl luta entre o;-; 
• . .r11ardn . ..; t! os a~sa]L111tcs. tom a 

1 

i11:.n1lad10 e morte ck inúmero~ 
~lê:-tes ·r· C'L'fnPido c.l0rninio da si
tuat:iin l)'lla.- tro.p;.,~ lc,1is ao E,..;,. 
tado ;\o\'o. 

RIO. 11 1A N 1 -'.~ força., 
que se revolt...1ro.m dc111ro uo .\rse1l"1 
de !vI;1ri11i1a obeckrt~u, ao c0man.c·v 
do capitao de conda Kuno cte Qli
,eir'.:l. p Sth'a c,1pl1.io-ic11t:11 (· ·\rnj'
d<:> F:i.rrsL.ank i>i.1o·ln1-t<'11en;-p 
Tito Barm 

Fi1.lmos o rel;tn ;irirna . rc~ll- .~ro. 11 - i:\ N 1 0:--. 1 • olt':-

min,1o ,·a rio~ l<.'Jt•J,.rJ';lnta~ ljlte J'('- ~~:l;~~·a!o:r-iU}~;~:\n~c1.f:~:.1 l',J~i,'lc~/·~'1·~ 
,·1·bc1110 . ..; ont"m. par;: '.JIH' o:- no~- ,·ernador. trntnndo LlZflt urn l' 
-:os leito1· ... s !.'..'Ilham. d~ initiv, plodir o. rn11qut;, clt ga:--;oiir-,1 pe•-

0 \\JC'-tdf'?J•f GF<\ÚllO V ,1'3'US se-
-2Ull\ pl: : t· u F.d cio 01rnnrtbnr:J. 

1 , 1 'lf·n 11 _ ·- 1C ,, . .l < úc. Tu-
Dnl:·rp~ clur·n!l' l(h,O o trajeto 

O Chr:-h i'>:.-,rion,,1 e:r ·nc ('Otre&-

IJOn<liri ::lcl· n11opnrn ntos ,01Tinclo, 
;,iranclo 0 ch,~f1cu 

A c\CAO DA POLIGlA 

RI0. 11 !A N. 1 •\ Polk1a 
tem '.l.rrt-r-.1diC:o e1 \'Jno. i)Ontoo:; da 
, id:>de municó('s f' rrYolto:-o., 

POSSUIAM 

RIO. lJ - 1,\ N J No redUL·> 
nt,,gr·'lista da .. venirlti Nh;meier .. ,,;; 

· ~v~.sli~.iclorc-, rrn:ontr.,rnm pas, pi
rarttn enx:1C:.1s. hcmb,1s. ( t.. ser.
tio prê.'•o~ 2n homf"'n~ 

Proi.:imo ,1 C's~1. c:,sn, lóra111 cncon• 
t 1 Jrle1,:; hal.is D11rn-D111n. em granQe 
quAnticiadf' 

2"il' bairro (!o IrrtJà 01ttr;1. µn~OPti 
tó:·a111 frit11:., 

11ma impr2ssão dl' l'umo :-.e 11ortou ;,;·,c~~~;i~-,
1 

•1. \\·i.,(;;te, - 'nv;il r-' 1••11 c 

hra\':tmentc u Chefe Natiun;,>.I Aí ficarrtm a5uru·Ll~mclo nut1'.·1~(s 1e ~ 
qtll', tontando Lum Pl'l:!tarios eh- 1a \.'.apitai quando tórJ,n vem icln.') p r 
1w•11to~ n1aJcriais <le cltdésa, re- um trttpo dP mor;1dOl'f':, C:a Ilh~1 
:-sfrtiti di1:•oe horas t'(i 1nru OR l.,an Alguns, tambr'm, for:1rn J;ffso.') 1. 1 

1 
O PRES.!.DENTE COMANDOU PES-

) dido,.., <JlH'. traindo o nra~il. ir+tu•,- b'."ltT~ ··vt,.,cond<· d1·· i\'.fclr,1. .. sC_'\J.l\'IEl\TE A n:EAÇÃO 

taram l'iil11ina;· a J'ignra central UM ESTRANGEIHO ,\ •8bfH'r<·rJ I RTO. 11 ,1\ :,.,· i o pres1den-
1!e um Po\t1. impul:--ionad(ls pur D:JS EXTRF.MISTAS V.c.:RCE~ te Gdúhn \',11·~;1 1~1110ll p.irlr- ati\.',1 

~·( ntirne11los ll1lalmcnte r•:-.tranho" i i. :·e·1'"',~0 rti Pot. c·w G11an~boru 

Ú _ llO~:-:;.i i•1dole e ú..; nossas tradi- 111~~.~;a l~lll' t~te p~r~<.: nti\\ -~!it)1:~w~ l p,s!~ic1.•II:.~·--~(!/i:~.~.t\1,e· t~\t~n;):i:~~ell(~~le
11

~ 
çoe;" t(c:. J.d'J~lt l.inn·a l' leal. . 1·ev~lto~os um <'strnng1.•1ro n.1 !la! e:<\ 1 C11eff' (n Go\ 'rno 11.;trn'fl11 [ógo 

GctuliP \ arg-as cvmpro,·ou sei-1Italrn :ontra os ?Li<:~nic~ 1'11rn1E(" toao o 

u ~n.1ndl· t·lwfr dt' um~ gTande A APIIC.'\CAO D.·\S MEDf·);'.S DF. ;,~,\11;;~11:l;oh:tP l'O!l\ Ulll ·pal'rtbellwr." 
po, º· JULGAMENTO Cr··w cio o mo,; "111 o C' 1:omint1dor; 

'.i1~):'.'~i~~~;::t~::~},,}i:~t ,;~:;;:: c:;Tif~;,~1 ';;~:c'li~; c~,,:::·;~:;f;':1:f:J·,; ;: /".'~,';i','.t;";• ~';:/,<;;;, ".r~'.,'.;::/i,;},'.: 
t"rn. na Capital Fu.leral. As ~nm- cuhx1dos i,o mo 1 1111futo. <:0111:-renrw- PH~":FO o Tl Nt'I\'T~ FOUR:-HEP 
bras ll.: pnitf' fôram a:-. ciliada~ mm e.sta t.lrdP no Po.:,u·io Gu~,1,4b, • 

fiéi~ du . .: masurqu1.:iro:-., pur({ll•' ~sd~li~~~:t~~~. d~1 J~~~·:~Ll}1~." 1ii~llic?,1uc:·1 o 
êles não h)rn t.:ora~cm <las atite- .... ,O)..,r~l G·JIS 1! ntni.o 
de;..:. fraJll'as e dt<ddidas á luz do 

RIO. 11 - 1.-\ N , \ Policia 
;,,cnln1 c!c prt•nC:rr o l{·nen1{ F'Oltn.1icr. 
qur. s(:' c•nrontn•.vn ,,cnmv,,nlmdo cio 
ti:m rn 1 B,,.rtolr!o Klilr..,(·1· 

,rnl. Quun de::;/·H':{ atos de iu.-:;o- NOTA DO Mnrr :iTLPIO DO E.XTE-

lente lJa11tlit b-",1110. no l'.Cntru mai~ RfOR Á Cvi.PREr-·~ \ A rf~~r;18ut~lLl\:~-;v~:~/~i:) f-!OLT-
cidlizado d.i ltPpúUlita. t':-;pfl
lhando a rirnrtl' \' o terror, não 
tem e não púdc ter o menor 1·es
quicio ele ideal. senüo a mentali
dade primaria de h~ü·l,aros em 
pleno século XX" 

Causa-nos horror que uma llot1 

trina 1,olítica dYalia de agres'-\i
\'idade fanática. ele impo:-;:;i\·el a
climata(:fto no ambiente are.folio e 
sereno <lo Dr:u-dl de hojt, pu:-;:-.a 
assim tn-t nKturnar cousdéntias (' 
rebah~-!a.,;·:10 !!1'<.lll mai::: ini\:rü,r 

RI0.11 rANi O .. lllati-
rio elo J<~xtcrwr !or.ll'n n :'l ~~t:m:.{ 
nol,1 á imµru1 • • O !'.Hnisterio , ,, 
Exterior ~l') ·on:,1r l.Ot.ltf>"u·i\ to tllt 

acontecimento~ l"l m e rn~ ,(n (e hoy• 
cndererou 1•11 .. 1 1·1 l.·111:'lr , •11, 

C:iplomá.tira. r l'Ol, 1 ;nlos cio r:ra. ·1. 
inforn1r,ntr-e, ,·0 l'-"•lll'n.t.'Jl'f'Htc ,• 

todo o ocon'id 1 , {1 '.J .1 J• in ,LrurÕ?h 
1,:,1ra qll~ cic~nurn.·m ,o(!a .. ni.:.lc:U' 1 

natic1fl (..e.icil'lll';º • qtil' \t'l11 .;;lter..,.•,_ 
·o n t·xte11.São l' qw a, rons, out·i'\C' 
,O ~OIJ f' .i ';'; 1.· -. (in JYl• 111 )]'1.,\·n1 ;. 

tani1t':iio 1:i: npini~o ~11h\H ,, p:,h·;1 1.
c-eirr .. 

do::; ürntinto:::; l{Ul' sú tém ~c<l, .. J11 O png::HDENTE Ui'.::TUL IO \AR(;,._..; 
~angue. 1HJ de~enca<lcamento da P!',Sf.EI '\ \ Pi 

anarquia e da conJ:'uÍ"àO social. 1 RIO. 11 A N I o presitlei·-
0 inteirulismo não s:11.Je u 4ue : te Getulio \'nr.~a .... tem pot habH", 

l{uer. mas 8abc CJUP deJlui~ c.l:i jm- : todo .º dia. at>o, o almoço dar 11111 

pl~ntação do l:;Hta<lo NoYo. pela : ~~;f;1
ºd 0cte;t~,~~~gi Pill:s,mciu ,llt· 

1 

<1<:tio Lnn•_tr11tnrn d(i prcs1denk l Anrsr11 ctú rlnnn li:1\1do na 111 ;, 

1~10. 11 1,\ N 1 .-\ Policia 
M;li!~H Olll't'i'('U u l'tl:-. Jllt:·~J.jJnO~ á 
'8.U<l 11,!C'iOI, ,J lC'llflo f•s.1,lt o tof) •..;, 

n0 Palacü G11·rn·ib, ,1 ;1 1i11t c!c colf'">
c:,:,r-sc 10 h100 cio J1l"'-i<k1•1,, ti,1 H·•
pll1Jl1ra 

O CORONE!, ARISTARCO P~~':IBôA 
ESTEVE NO M DA GUCRRA 

RIO. 11 , A. N, l'tJITitl!ldante 
Aristarco Pl' .-ó.1 t1·1 , ct:clo ;10 Ml-
nbtério d.,; OUPl'l'U µura otrrecer o·• 
S'-'tl:i pn.::)11,no 110 Curpo ele aombei-
1 r:.:, que dirii t 

G·'tl'lio V. r•~us, tt> 11c!o l'olOl·:ldo G db
po•*'âO elo 1orn1~lro \ urto-; Ml 1·h11 pa· 
r,\ ~L·rvirc111 dr- dem,.11to .... em Vári8-l) 
dili:~l'Jl{'liJ5 

O SGOUTH'· ·B,\lA FOI O PRl
~!PfRO A MOl'IMENTAR·SE EM 
DEf'J..i3A r,A U:GALIDADE 

RJO 11 1:\ N • o p1·lmc 1·0 n~ .. 
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--------------------
COM O FOI JUGULADA A NOVA INTENTONA 

REPúB LIC A INTEGRALISTA NA CAPITAL D A 
,·io dP guerra a movimentar-se em 
<le1ê.'a cto govt:rno foi o "scouth'' 
"Baía". que se postou na praia de 
Botafógo. em frente á rua Farlni, a 
ponto de entrar em bombardeio caso 
os rcvollO.'iOS tonrnssem o Pahicio Gua
na.bárA. 

COMO "A NOITE" NOTICIOU OS 
ACONTECIMENTOS 

RIO, 11 •A. N.) - A NOITE a:-;sim 
noticiou os acontecunentos "O Palá
cio Gunnabára desde que entrou em 
dommio publico a intentona, est;.P:ve 
r<'pleto de pessóa.:; que fóram curnpri
mentar o presidente Getulio Vnrga~ e 
1e,:nr-lhe protestos de solidarit.~dade _· 

A fi~1onomi4 do Chefe Nacional 
está ftchada. Raras vezes um 50riso 
lhe a!lorn. · aos labios. Logo em volta 
do rosto, aquela gravidade majestosa. 
aquela e:.:pres.sao severa 

O presidente ouve itentamente os 
pormenore.s da intentona e comenta. 
µergunta e exphcn. Desenha a bru
t:.1lictade do terrivel golpe que a cora
gem dai:; defensores do P::Uár,io Guana
!:iúra fn.tstou. 

""lêsse meio de emoções o presidente 
Getúlio Vargas não abandonou a se
renidade que não abandonará mesmo 
na hora tragica do combale 

~l~~tis~n~~~~~~~l~~~-~~~~:/~i~OS- 1 }~fe!~~,r::~"nc~,l~O~~::n di :i~1
;iâ~ºnt!ºg~~ 

Informa-se ainda que o sr. Plinio túlio Vllrgas 
Salg·ado era o chefe intelectual do mo-
vimento, sendo executor de suas or- ATOS DE DESORDEM E TERRORIS-
dens o dr_ Barbosa Lima. MO 

OS AMOTINADOS VERDES TE!\ · 
TARAM DOMINAR OS CORREIOS 
E TFLEGRAFOS 

RIO. 11 (A. N.) - Logo que irorn
peu o movimento os integralistas pre
tender~m tomar o edlficio dos Cor
n"ios e TelegraJ'o~. sendo recebidoti a 
b:ils. 

Dois dos a~altantes ficaram grave
mente feridos 

O ASSALTO AO PALACIO GUANA· 
BARA 

RIO. 11 IA UNIAOI - O assalto ao 
Palácio Guanabara. foi realizado aos 
30 minutos de hoJe. tendo os rebelde'I", 
sc utilizado de fusis, metralhadoras, 
bombas incendiárias, granadas e car
tuchos de dlnnmtte 

A GUARDA DO PALACIO FOI EN
GANADA 

RIO, 11 t A UNIAOl Ao mesmo 
tempo em QU(' era atacado o Palácio 
Guanabara. os masorqueiros ctistri!Jui
rain carros cheios de integralistas pe
las ruas, lancando bombas e a tirando 
a fim cte estabelecf"r a confusão 

f:ste foi um caracteristic:o principal 
da revolta.. pois, do mesmo mod~ qut: 
os comunü=tns. os pliu.tsta.s procuraram 
por todos os mL•1u.:-. t·onfundir ª" au
toridades e dar uma idéir.. de que (>S
tavnm dominando n !';itunciio 

OS REDUTOS DA SEDIÇÃO INTE· 
GRALISTA 

RIO, li IA UNIAOI - Os integra
listas atacaram, ao mesmo tempo, 
três pontos ~:l cidnde· o Pnlácio Gua-
1,abara., o Mmh;tério rh M:irmha e urr 
edifício em construção na Esplanada. 
do Castelo. anele se supõe, ern. o qua! -
tel general 

mesmo. pelo Estádio do Fluminense. ar
rombando a passagem para as tropas 
do Batalhão de Guardas, comanda
das pelo i~tcrventor do Rio Grande 
do Sul 

Nêsse momento, os dois ilustres mi
litares fôram atacados por elementos 
subversivos, fazendo uso de suas ar
mas 

NO MINISTÉRIO DA GUERRA O 
GENERAL NEWTON CAVALCANTI 

RIO, 11 IA UNIÃO) - O general 
Newton CavalcanLi aprt!sen1..ou-se ús 
14 horas ele huje, no Ministério da 
Guerra 

QUERIAM O DINHEIRO DO TE· 
SOURO NACIONAL 
RIO, li IA UNIÃO) - Um grupo 

de integralístas armado.s, atacou, pela 
madrugada. o prédio do Tesow·o Na
cional. 

A guarda federal ali postada defc:n
deu-se heroicamente, travando com os 
assaltantes superiores em númno, cer
rado tiroteio 

ASSALTO A RESIDENCIAS PARTI· 
CULARES 

RIO, 11 (A UNIAO) - Poucos mi- A1u~i'6Gif:~~li'ii~AS DO MI· RIO, 11 IA UNIÃO) - Nos primei• 

listas que ass:i.Haram o Palácio 011a-
11a.bara eram em número de 50. mui-
1..os dos quais, marinheiros 

Fóram os marinhejros que, vestidos 
com a farda dos solc\ados da guarda 
do Palácio iludiram os mesmos, clf'cla
rando que iam substitui-lo.o:;. 

VOCACAO )'Afl.A INCENDIAR. 

RIO. li 1A UNIAO> - Os salgn. 
dist~s mcendinram a cnsa particular 
de número 11. na 1-ua 7 de Setembro 

Assin1 proccde11clo, com11111caram o 
fato ás autorWarlcs, escondendo-se nas 
imeC:.iacõl: 

Quando o comissário do cll&trito chP.
gou ao local, acomr,anhac\o ele inves
tigadores da Ordem Política e Social. 
os masorqueiros fiznam fôgo sobre os 
mef,mos. estabelecendo-se, cnt5.o. cer
rado tiroteio 

TOMADA UMA ESTAÇAO DE RA· 
DIO DA MARINHA 

R!O. 11 i A UNIA.O) - Entre as es
tações de ráclto assaltaclas pelos rc.-bcl
des, fiC"Ul'tt a do Ministério ela Mari
nha que durante um certo tempo não 
funcionou 

NOTA DO GABIN:ETE DO MINIS- ~~~fo d~~o~~~~it~i~
1
:o n3~tegu~~dam~~ RIO, 11 (A UNIAO• - o general 1 :~~~.~~i ct~ªc1!~te~s~~~~oui~l~~:~t~~~~ 

TERIO DA MARINHA Palácio Guanabara, apresentaram-se Eurico Dutra. tit~1lar d_a pasta da ! eia do general Valentim Benicio â rua 

Entretanto. momC'ntos depois, !!la 
foi ocupada peln.s forças ll'nis :10 Go
vêrno 

TIROTEIO NA RUA S . JOSE' 
. . aos _r~spectivos. postos, solda.dos que Guerra,. log·o depo_1s. ~e m!ormado dos : Paisandú. 191. Houve. então. cerrado 

R~O 11 <A N .. ) - O Gabmete do sl: d1z1am substitutos aos quais foram acoptecimentos. d1rig1u-se ao seu ga- tiroteio, pois O gen('ral Vn.lentim Be- RIO. 11 IA UNIAOI - Na esquina 
.Mi_mstro da M~rmha !on~~creu a. se- entregu.es as armas. . binête, º!1de se encontravam todos os nicio e pessôas de su~ familia oferece- da rua S. José c~m a rua ?a ~i.'~cricor-
gumte nota_ à imprensa l m g1upo Im_ed1atamente. porém. os soldad~s l seus a1..1:xihares ram ten:iz resistencrn dia travou-!;e violento _ tll'Ote10 e~trc 
de .. ".'ª'.·.m. heiros .. ºª. p1taneados por .um lrendtdos percebera1:1-se do logr~, pois Dep01s de a.'-~entar m. edi~as. junta.- Simultanen.mente, outro grupo de 

1
, Roldado. s da Polícirt Militar e amotma-

ofic1al_ 111tende.nte naval. assalt?u, e::.- os no\·os ~tardas nao eram, senao, re- mente com o general Almeno de Mou- desordeiros integralistas atacou a resi- dos. 
ta. no. ,te ... o. eclif1c~o onde funciona o , b<a. ,.lde.s ye .. st.idos de soldado:j da. ~ua.rd.a 

I
ra .. comandante da 1 .ª Regina Militar. dencia do general Góis Monteiro. no .. Os rebeld.es. est:1.v.am , a.1.. chef .. iado. s 

M1mster10 da Marinha: . 
1 
do Palac10 Guan~baiJ. !aí que o genc-ral Eunco Dutra din- edificio Mari:mte á rua Julio de cas- pPlos mtcgral1stas Cnrlos dos Santos 

f.:sse grupo d.e amotmados _foi pau- Inv~stmdo, (>lltao. ntra os msurré- gm-se ao Palácio Guanabara, para de- tilhos · e Expcdi~o ~0:1.res. No combate lôrnrn 
co depou; domm.ado pela açao e1;1é1_- tos, os soldados fiéis ao Govêrno avi- fender. pessoalmente, o Chefe da Na- IO'u~lrnente O Chefe do Estado Ma- mortos nm guarda e outros pohrints, 
g1ca das _forças d.o Corpo de Fuzilei- saram _aos seus colégas das prox1mi-1 ção. ior ~ outras PC1)Sôas res·dentes no mes- 11cr...ndo fer1ct,:.s ván:ls pessôas 
ros Navais. d ades no oue se estava. passando, tra- . . . . 

1 
• . • 

Todas as repartições da Marinha es- \'ando-:-.e violento combate pela poss~: OS MOVIMENTOS DE TROPAS LE- n_i~ ed.iflcio, ofeieccram enéig)ca te- PARALIZADO O TRANSITO NA CI-
tão com os seus serviços normaliza- das armas em poder dos masorqueiros GAIS sis encia. DADE 
dos". 

O SR COSTA PINTO FALA A' IM· 
PRENSA 

RIO, li IA N. > - O inspetor ua 
Policia Maritima, sr Costa Pinto. 
assim falou á imprensa "Desde os 
primeiros momentos que a Policia 
Municipal está em atividade 

Fôram convocados 1. 200 homens 
Cerca ele meia noite houve ligeira in
terrupção na lul; e ouviu-se o primeiro 
uro 

Os guardas f.Mam unediatamente 
nwcados em vá.nos pontos da cidade 

F.<itava miciado o movimento'' 
O sr. Costa Pinto informou ainda. 

que entre as baixas sofridas nessa 
corporação estava o guarda Amaro 
Humo.ti, morto quando defendia a 
estação telefônica "dois de Dezem
bro''. 

ATIRADA UMA BOMBA CONTRA 
O TRIBUNAL DE SEGURANÇA 
NACIONAL 

• RIO. 11 IA. N.) - Pela mad:·ug.i'la 
de hoje. um grupo de àmotinados Jo
gou uma bomba de alto poder f'XP 1

•)

~i\·o na porta do Tribunal de Segu~ 
ranc:n. entrek1.11to os danos matGTJ.1S 
Joram poucos. 

AUN!ENTA O NU'MERO DE PRE.· 
SOS 

RIO. 11 IA N J - Está chegando 
6 estação rui. Polima grande nu 'meru 
de prêsos. 

Os rebeldes posuiam como senha 
um lenço branco no pescoço e um dis
tintivo da Marinha, incompleto. isto 
t. um lanço de iita preta sem ancor-· 
Todos os rebeldes capturados possuíam 
essa senha. 

O PREFEITO DODSWORTH VISIT.' 
OS FERIDOS 

RIO_ 11 IA. N , - O prefeito Hen
rique Dodsworth est.eve na manhã de 
hoje em visita aos feridos que defen
c.lcram a ordem e o govêrno 

ATACADA A RESIDENCIA DO C;tH> 
FE DA POLICIA ESPECIAL 

RIO. 11 fA. N. l - A 1~"-ltlench ôo 
tenente Queiroz, chefe ja Pnltc,a 1:i:s
pec!al, foi, tambem, atacad:1 po~· ht:n;
bas cte dinarriil..e. tendo o proprio ofi
cial se dciendido. 

·\PREENDIDO UM VERDADEIRO 
ARSENAL NA RESIDENCIA DO 
Sfl.. PLINIO SALGADO 

RI0.11 1A, N.1 - In!orma-.r;e que a 
Policia apreendeu um verdadeiro ar
senal nn residencta do sr. Plinio Sal .. 
gado 

&se ar~enal era completo d2 n-

AVISADO O PRESIDENTE GETú· 
LIO VARGAS 

RIO, 11 1 A UNIÃO) - Logo que foi 
tomado pelos integralistas o Corpo da 
Guarda do Palácio Guanabara, inú
meros soldados torreram a a visar o 
presidente Getúlio Vargas que organi
zou. e dirigiu, pessoalmente, a de!êsa 
da residência presidencial. 

SERENIDADE E ENERGIA 

RIO, li (A UNIAOI - Ciente do 
que se estav.!l passancio no Corpo da 
Guarda, o presidente Getúlio Vargas 
acordou sua familia, providenciando 
ímeài.atamente sobre a defêsa. 

s. excia. determinou, log·o. a dis
tribuição de armas de que se utiliza
ram seu irmão Benjamin Vargas, sua 
filha Alzira e seu cunhado Valter Sar
manho, que se achava no Pálacio. 

De revólver em punho, o Chefe da 
Nação com a calma e energia que lhe 
são peculiar. mesmo nos transes mais 
angustiosos. deu todas as ordens de 
repressão ao assalto. 

UTILIZANDO METRALHADORAS 

RIO, li IA UNIAO) - Nos pri
meiro~ momentos da defêsa do Palá
cio Guanabara distinguiram-se, além 
do presidente Getúlio Vargas, seu ir
mão Benjamin e seu cunhado Valter 
Sarmanho que, utilizando duas me
ttalhadoras, fizeram cerrado fôgo so
bre os amotinados que se achavam no 
parque do Palácio. 

COMUNICANDO·SE COM O GHE· 
F'E DE POLiCIA 

RIO, 11 IA UNIAOJ - Emquanto 
o presidente Getúlio Vargas, sua la
milia e sua. guarda pessoal defendiam-

RIO, 11 IA .UNIÃO• - De acôrdo D~iEfA'i,~~~AS TATICA DOS IN· 
c~m as determmaçõ~s do Mimstro Eu-1 RIO, 11 <A UNIAO> - Cumprin
nco Outra, a pnmeira medida toma- do o programa delineado pelos sem, 
d~ pelo general _Alméno _de Moura, chefes os elementos subversivos espa
f01 ordenar que Uf!l~ bal~. na ocupas~e lhados pela cidade nos primeiros mo
o r:1orro da Conceiçao, visando o edi- mentas da revoluçf1.0, cometeram to
fic10 do Arsenal de Marmh:i, que es- dos os .átos de terrorismo e depreda-
tava ocupado pelos rebeldes. ção 

RIO, 11 <A UNIAOl - Desde os 
primeiros minutos dn rebelião, o tran
sito ficou inteiramente parali1.ado na 
cidade. apenas trafegan·!o C'~ auLomo
vcís o.ücinis 

Todos os trens f'lHricos e bond('S 
SU!-:ipendernm o tr.ütr.o que só foi n•.s
tabe!ecido ás 7 horas. 

Ao me~mo _ tempo, d~ter~lno1;1 . q_ue A~sim é que na praça da Repúblicr>, 
' 1._u Reg1me1:to de CFivalarrn. D1v.1s1c.- lançaram várias bombas incendiá.ri::\.,, ºi1{;Ff3ºt~ R~}i}ibTAR DE ESTA-
~~r:e~~\;'ª:fnf~t~~fo as ruas próximas ~t~~ndo fogo a u~a cas.~ que foi m-

.,eu am~nte d~s~rmda. p01::; o COEPO de RIO, 11 , A. N) _ De ordem do sr. 
EM DEFtSA DA LEGALIDADE, O Bombeiros na_o poude agir, smao d::is mini.sho dn Guerra. general Eurico 

CHEFE DO GOV~RNO GAúCHO 6 horas em diante I Gaspar Duu-a. a l. 1 Formação da In-

RIO. 11 \A UNIA01 - De ordem NAO HA NOTIC_IAS CERTAS A RES- i!~g:;~: ~~~iroo~É'~~liá~!~~.e~\~ai:m~!= 
do general Aimerio de MOUl}íl- o Ba- PEITO DO NUMERO DE MORTOS sara e Guanabara. QUP tinham sido 
talhão de Guardas e as tropas do for- :issaltadas e tomadas pelos rebeldes 
te do Vigia deslocaram-se para as ime- RIO, 11 (A UNIAOJ - Al.é o mo- f:st.es. S('tvindc-se das me~mas. che-
diações do Palãcio Guanabara. onde, menta em que telegrafamos as auto- garam a irradi~r proc:lamações subver
sob o comando do · coronel Osvaldo ridades não fornecL·ram, amda, noti- siva~. 
Cordeiro de Faria, Interventor Fede- cias certas a respeito do número de O "spf'aker" ele uma delas. BtC'llO 
ia! no Rio Grande do Sni. contr~- mortos. Ages1lau, acha-se !or:,.giclo. 
atacaram os promotores da anarquia Sabe-se, entretanto, que fôram re- Ao mesmo tempo, o capitão Barro:> 

colhidas ao necrotêrio os cadãveres d1 ocupou a Rádio Jornal do Brn..sil, t.nm
UM SOLDADO FIEL AO SEU CHEFE 9 pessõas. dos quais 8 fôrant retirados bém em poder dos n:beldes e da mes-

RIO, 11 IA UNIÃO) - Quando o 
Ministro da Guerra foi ferido, ao che
gar ao Palácio Guanabara, um sol
dado que marchava em sua compa
nhi.a. prontificou-se, imediatamente a 
socorré-lo, sendo, também, ferido pe
las balas assassinas dos covardes ini
migos da ordem 

i~in~~~~o a~s~l~uarda, onde se deu o ! :~~a:1~:t;i~~\it~11~: dg~-o~~~~~~ã~ie~~ 

1 

tificando-a.s cre que as tropas da 1. • 

SECÇÕES MOTORIZADAS !ce~;~
0 :;il/~~~ d~ aªiv1~~~n~;~~;ft~ti~ 

RIO. 11 (A UNIAO) _ Entre as )c1o e que o movimento já estav:t sufo
tropas que acorreram ao Palácio Gu'l- cado .. prevr111~1do~ns. as"im .. par~ nâ • 
nabara, para defender O presidente se deixarem iludir pelas 1rrn.d13çoP 
Getúlio Vargas e a segurança da Na- dos rebel::idos. 
ção, notavam-se duas companhias mo-

SOB A ASSISTf;NCIA DO MINIS· ~~~~~~. e duas secções de metra. Alt';.t6'1ifz~AMRg~~g1~?tsES (-IUS 
TRO DA GUERRA 

RIO, li IA UNIÃO) - O Ministro 
J~u,rf!zo Dutra acompnnhou pessoal
mente, a tropa comandada pelo coronel 
Cordeiro de Farias. que repeliu, ener
gicamente, a tentativa de ocupação do 
~alácio Guanabara. 

O "HALL" DO EDIFICIO MARIAN· 
TE COBERTO DE SANGUE 

RIO 11 IA UNIAOl - Um grupo de 
sal~adi,ta.s armados, em número ele 50 
homens. atacaram, na praça Mauá. rc
bocb.dores que conduziam operá.rios. 

(: ~~ ~?:;~~o le~~ ~~d:~~·a~igt~!di~-r:i:~ TRAIÇOEIRO ASSALTO A' RESI-
grafista de Palácio para radiotelegra~ DENCIA DO CHEFE DO GABINE-

RIO, li (A. N.l - Coment.ando os 
acontecimentos da madrugada de hoje. 
o general Góis Monteiro, Chefe cto 
Estado Maior do Exército. que teve 
sua resictencia a.e.salta.da. no edilic10 
Mari8:nte. declarou aos jornalistas 
acreditados juntos ao Ministério da 
Guerra, que o ··hall" do mesmo edi
ficio ficára coberto de sangue. igno
rando, entretanto. se haVia. mortos 
ou feridos 

f.:stes puzeram-se. porém. imediata
mente ao Indo do Govêrno, unindo-se 
ás tropas legai~ que chegava1n. no 
momento, para rechassnr os mnsor
queiros 

A prai:a Mauá foi o último rf.'dUlo 
insurréto a render-se far ao Chefe de Polícia informand0- TE DO M. DA GUERRA 

o do ocorrido. 
Executada a ordem, imediatamente RIO. 11 {A UNIAO) - P(>la. madru-

o capitão ;Felinto Muller tomou todas 
I 

g~da de hOJe, um grupo de c~rca ~r 
a.'> providencia,; que O caso exjgla, in~ oito civis bateu á porta d~ res1denc1a 
dusivc a mobilização rápida de 2.000 do coronel Canrobei:t Pereir~ da Cos
f~~~enJui~~b~er/irigiram para O Pn- g-Ue~~.,:fe do Gabinete do Mmtstro da 

Atendendo ao chamado, aquêle mi
A BRAVURA DO MINISTRO DA litai- saiu, amdn de pijama sendo agar. 

GUERRA ,,fado pelos assaltantes e conduzido 
num a.utomovel até a estrada do Cor

RIO, 11 i/1. UNIA01 - Informado 
du lamentavel ocurrência. o Ministro 
la Guerra dirigiu-se ao Palácio Gua
nab:::.ra. 

covado, onde foi abandonado \)elos 
integralistas. 

O coronel Canrobert Pereira regres
sou mais tarde. aind~ nos mesmos 
~rajes que estavam ra~. ·adas da luta 
travada com O.':i seus ra 1,tores. 

A TOMADA DO ARSENAL DE MA· 
RINHA 

RIO. 11 (A UNIAO) - O Arsenal 
de Marinha, que hn via sido ocupado 
pelos revoltosos, nos primeiros minu
tos do movimento subversivo, foi to
mado pelo Regimento de Fuzileiros 
Navais. tendo o Ministro d.A Marinha 
ãlmirante Aristides Guilhem. vestido 
á paisana. dirigido pes.o:;oalmente a:s 
operações. 

PRESO O AUTOR DE 3 ASSARSINA· 
TOS NO PALACIO GUANABARA 

RIO 11 IA U~IÃOl - As autorida
des prenderam o fuzileiro naval Luiz 
Gonzaga, um elos assaltantes do Palá
,·io Guanabara. 
. Inciuerido. declarou que rcalmcnte 

fora um dos chefes da tentativa clC' 
ocupação da residencia pre~ídencinl. 
acre.scentnncio, friamente, que mau\ra 
um ~arg-ento e dois solclnclos ela gunrdu 
do Palácio 

FICARAM NO MORRO. AGUAR· 
DANDO OPORTUNIDADE A' entrada do parque. entretanto, o 

,-,eu carro foi alvo de uma rajada de 
mel ralhadora partindo-se todos os vi
dros. ESCAPOU POR UM TRIZ o CHEFE O NúMERO DE ASSALTANTES DO RIO. 11 <A UNIAO, - Entre ns 

DA NACAO PALACIO GUANABARA lcuriosas declaracôes que o marinheüü O general Eurico Dutra foi levemen
h~ fe_rido, no rosto, mas, não obstan
te. d1ngiu-se. em meio no cerrado ti-

RlO, 11 cA UNIAO) - Os tntegl'n- ,conclue na 7.' pg., 

~w~ 

ROSA BRANCA 
RIO, 11 <A UNIAOJ - Emquanto 

dirigia a defêsa do Pul:ício Guana
bara. o presidente Getúlio Vargas ia 
sendo vltima cte um projetil que, atra
vessando uma das portas passou pouco 
acima de sua cabeça CARROS E CAMINHOES USADOS 

VESTIDOS, ROBES, ETC, 
A "ROSA BRANCA·· AVISA AS EXMAS. FAMILIAS QUE 
RECEBEU DO RIO UM LINDO E ATRAENTE SORTIMEN· 
TO DE VESTIDOS FEITOS PELAS ULTIMAS CREAÇOES 
PARA A TEMPORADA TEATRAL RENATO VIANA. 

Y I S I T F, ~! A 1'; os s \ l:XPOSIÇAO 
-------

RUA Bi\RAO 0 0 TRfU1':FO, 46G 
.fo~o Pr'lSÕa 

A escrlvanhla do Chefe da Nação fi
cou toda crivada de balas. notando
se. ainda, em vários pontos do recin
to onde se achava s. excia. inúmeros 
vesLigios de projetis. 

A CHEGADA DO BATALHÃO DE 
GUARDAS AO PALACIO GUANA
BARA 

RIO. 11 IA UNIÃO) - Achando-se 
o Palácio cercado pelos ma!'>orqueiros 
o coronel Cordeiro de Farta coronel 
Joio Alberto penetraram no parque e.lo 
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ALFA -BETA-GAMA RENATO VIANA E SEU TEA TRo:~ªn~OFõNICA 
MAR/O DALVA 

A PR!NCEZA ISABEL - O sr pro
fessor João Vinagre. nn ultima sessão 
ordinaria do ConséHho Regional de 
Geografia. propôs que se fizesse en
Lendlmento tom o Interveqtor Fede
ral. no senLido de ser dndo ao munici
pio de Pri11ceza o seu nome completo. 
ou seja Princeza Isabel. A proposta foi 
ncf'ita e aprovada com entusiasmo, por 
tr:1ti\r-sc de ma:s umn homenntrem 
da Pílraíbn à data dr. abolição. 

Scii. mezes atrás, nflo se poderia lP'f 
~estos rl.Pssa natureza. Seria necessA.
rio. pnra tan~o. que o proponente fos
-.;1• pC'~·sona~em grata aos noliticos do
minanl~i:; 19. naquele recôncavo serta
ncJO. que falasse em nome deles. que 
desfrutasse de um sorriso de suas gra
ças oficiais; - de modo contrario, 
não se t.oc:aria na nomenclatura do 
lugar. ou se pagaria o desrespeito com 
um nome feio 

Hoje. graças ao Estado Novo, tudo 
estU mudado para melhor. Hn quem 
se proponha mudar dezenas de nomes 
de nossa~ localidades. consultancto a
penas o significãdo historico e o aci
dente geografico mais importante da 
região. E o Consêlho Regional de Geo
grafia não se arrepia de paYOr panic0 
não consuHa chefes de aldeia. não 
anuncia nenhum nbalo sísmico, -
porque tem conciencia de sua autnr:
d:ide e de s11a independencia, para r1f'-
1iberar P. resolver na mn.teria em 
questiio. 

A face do Brasil está, portanto. me
nos enrugttda. mais Vi!:iivel aos olhar(·S 
límpidos. Se isso ·não é uma conquista 
do Estado Novo, que mintam as lín
guas impenitentes. E se o Brasil pu
cli.~sse voltar as costas ás coi1q_uistas de 
sun inteligencia, aos raciocinios de sua 
Jlberdade. á altitude de suas monta
nhas espirituais. - os mentirosos é 
que .seri3 m os senhores de todo o 
mW1dO. goYernanCo ao rez do chão. ~:" 
róc:oras. sahujamente. 

O dima de que nos alimentamos, 
neste Estado Novo, tem apenas seis 
mc:tes de aparecido. Sua influencia no 
orga.nismo nacional não teve tempo 
ainda para circular, numa ação de 
conjunto. como é logico e fatal acon-
tecer. dentro d:a snie de fenomenos 
humanos e de mPteóros reacionarios, 21 
todo movimento politico de restaura
ç;lO profunda, como foi o de 10 de no-
vembro. Desespernr de homens, que 
mal acabam de assumir posições, é 
n:io ter noção da propria esperança, 
nem de qualquer outra vtrLude. 

Quando nós queremos pór no maio!· 
relevo historico a figura da Princeza 
Isabel, est21mo~ agindo no senso da 

MAIS UM GRANDE SUCESSO ALCANÇOU, ONTEM, NO "SANTA ROSA ", A COMPA· 
NHIA DO BRILHANTE DRAMATURGO BRASILEIRO, COM "A VIDA TEM 3 ANDARES" 

PARA HOJE, ESTA' ANUNCIADA "A MULHER QUE SE VENDEU " 

P. ll. 1-4 RADIO TA8AJARA 114 
PAR.USA 

Pt·ogr:una par~ hoje: 

11,00 - Programa aperitivo e gra
vaçoes populares da nossa discoté
ca. era pouco para situal-o no cenario ar

tístico ua.Ctonal, onde desfrute urna co
locação de destaque, grucas apenas ao 
st11 talento 

Suum« Negri outra ve::.; saiu á cena, 
num papel delicado e de muito senti
mento, 111ovtm,,ntando-se com desem
harctro e .~e apresentando como u1na 
mttl1ter que nâo soube prender o :seu 
marido ao lar. mas QUP, depois, com. 
a licáo da propría t'1da, infeQrou-se no 
amlJie11f1! delicioso de um U1r fell?. 
Su'?ana Neon viveu um papel simpa
tico. e para Plc! o publico di::i"pen:.ou o.~ 
mais ulvos aplausos. 

12,00 - Jornal matutino - Noti
ciário e informações telegraficas do 
pais 

12,15 - Continuação do programa. 
aperitivo Cí gravações populares da. 
nossa discotéca 

1Locutôr Kenard Galvão>. 
A'.s 18,00 - Progro.ma para o jantar 

com gravações !selecionadas dn nossn 
discotéca 

CLocutôr Alirio Silva• . 

Eurico Silva e A.lvaro Augusto, in- A 's 19,00 - Sintese dos acontecl-
terpret(lndo figuras comuns, persona- mente~ do dia - p R I -4 info\'
yens (Jlt'! .mrgem com muita Jre- ma. 
quencia no teatro da vida, souberam A's 19.05 - Musica popular brasi
conservar a harmonia <lo trabalho de leira - Geni Santo'S e Cachimbi-
on tem da Companhia de Renato. com nho ... 
naturalidade nos seus desempen1ws A's 19.20 - Mu,<:.íca variadn - Jor-

E Déa Selva, essa figurinha estun- ge Tavare!i e Jazz da p R I -4 
telJnte de "Bonequinha de Séda", foi A's 19,40 - Radiolete.s - Regional 
a "Ivone" endiabrada que ia in/elici- da p R y -4 
tando um lar, pelos seus capric/to!i de 20.00 - Retransmissão da hora do 
mulher e pela sna graca pessoal. Déa Bmsil 
Selva compartilhou ~om muita justi-1 21,00 - Musica de operéta - Or-
ça dos apl~u_sos gerai_s . que.sira cte ~alão da p R I - 4, sob a 

Jorge Dimz e Mana 1:-ma comple- regencia do maestro Olegari.o de Lu
ta,·am o suce.~so da nolte de ontem \ na Freire 
em 171:agni/ictts interpretacões . 21.15 - Jornal oficial. 

Deixamos para o fim. Renato Via- 21 W - Vt:lho alhum de musit:as 
nu. me:;mo de proposito, para melhor brasileiras -- Tânia Ferreira, Jów. 
realcannos a su~ atuac-âo ~ que mesmo Monleiro. Otacilio Filgueirai;, Dúdu 
em mn papel s_unples. nuo _deiTa de Pessôa. Nõ Monteiro. Milton D~..o
se reve1ar o artt:;ta que o R10 aplau~ tas 
de e qu~ o Brasil admira. 22,00 - Jornal falado 

A· notfe de ontem., apenas faaerno:; 22 10 - Tesouros music:ais - Tre-
uma restricão, ncio ao trabalho de:;e11- chos' sinfônicos. 
volvido pe~os artistas qne acompanham 22,25 - últimas noticias - P R 
Renato Viana nessa cruzada de c:111- 1 -4 informa 
lura e de orte, ma.!i a_o autor_ ~a peca. 22,30 - Bóa noite 
Humberto Cunha, pois a cnt1ca que 1Locutór J Acilino1. 
pretendeu fazer â sociedade, em "A vi-
da tem 3 andares", ficou sõlta no espa- EMISSORA DE ONDAS CURTAS 

f~' ~I~; ~Ji;1,a;;~1
:: z_~t:ii:o ~~~; o;~~~~ DOS ESTADOS UNIDOS 

trou pcira o problema encarado, es
tá in.teirar,.entP subordfnada nv$ teu,., (Irradiação em hora locaU 

pr,,.conceilos q1te pretendeu combater PROGRAMA DE HOJE : 

ket".f~~~r~t:;~s1~;an1Yvn::.~~11 ~;~~: o! e~~ A's 10.00 _ Hymns of All Churc!1es 
pectadores obsolutamente presos ao ~ Cincinnati _ w 8 XAL _ 6 060 

Df'.A SEL\ A 
desenvolvimento ela peca Kcs. 49,5 mts 
HOJE, "A lUULHER ql'E SE \'E:-J- A's 10,55 - Press-Radio NPwns -

Nova.mente o público pessopnse cor
r~spondeu a nos?a espectativa, aplau
dmdo com en.tuszasmo, ontem. no San
ta Rosa. a companhia de Renato Vw
na, no desempenho de "A Vida tem 
3 andares", peça em 3 atos de auto
ria do conhecido comcdiogra/o Ilum
berto Cunha. 

Trata-.,e de uma comédia i11teres:wn
te. c11cia de humon.smo, onde, entre
tanto, não faltam as siluacões que des
peitam emoções, mesmo porque, nela 
a viaa /oi refletida sob os seus vários 
a:.pecto3 

A nota comica da noite de ontem DEU"' BOSton - W 1 XK - 9.570 Kcs. 31.3 
e ao mesmo tempo O centro que atraiu Para hoje Renato Viana 110s o/ere- mts 
as atenções do público, foi Sem dutilda ce '"A mullier que se vendeu", _uma A's 12,00 - WPA M1;sicale - Sche
a aluacão de Darcy Ca:.arré, que no pec;a de grnnde interesse, em am.bienle npctady - \V 2 XAD - 21. 500 Kcs. 
papel de "Eustorgio" - vellto ex.pen- espanhol, que por c~rto, novam~nle 13,9 mts 
mentado pelos mais diversos climas arrancará do públlco entuswSlicos A's 15.00 - Hollvwood Food Sí'cn~t.,; 
das mais cliversas regiões da terra e aplausos - Pittsburgh - W1f XK - 15. 210 Kcs. 
por isso menno displicente e ironico, Para o bom teatro, 0 teatro puro 19,7 mts 
nas po~rnido de bélos sentimentos que Re,iato_ Viana_ trouxe para O no-r- A's 17.00 - Harmony Hall - Sche

humanos -- Ca:.arre con,equrn. logo te nunca e demai:s O nplauso, que. e nectadv · - \V 2 X.AD - 15.330 Kcs 
ao a·parecer Pm cena. um domínio ab- u~ia fcrma humaníssima de incentivo 19,5 m-t..s 
soluto sôbre a platéia, que saiu do ve- aos que souham realfa.ar alguma c:ou~a A's 19.00 - George R. Holmes, com-
lho teatro i1tteiramente convencida de em pról do bom nome do Brasil, no <Conclúe na 6.ª pg.) 
que tudo CJ que se dizia de c_a_za_r_re_._P_lª_"_º_ª_rt_is_t_ic-:o-_c_ul-=tu=r:--a_l.=:--=:----- _____ , _______ _ 

TR~t~r?1 :g~ft~?tA NA 1~ ~=~r~:f"(T:!:I::~f~~ 
libertação que sua destra nos outor- ( R d d H G en r l perativis mais queridos alimentando-os de lei-
gou. - redimindo nossos irmãos de eportagem o r. ermann reif, livre docente na devem~s. resolv;rdo pl~i~e i~~o . - te impuro. .· 

E I S • d p )" . . mo, 5P. iessae · ra.lmente No cooperat1vi.s1no se encontra acha· 
cór preta, colocando nossa Patria ao 
nível da civilização mais adeantada e 
mais bela da cristandade. O passo de 
13 de Maio abriu uma aurora perpe
tua para o povo brasileiro. A Prince7 
regente crrou uma civilização nova 
para o seu País. Esta civmzação ainda 
nos move, ainda nos espiritualiza, ain
da nos emnciona. Na sucessão dos re-
gímens politicos. que temos adotado. 
ele• lá para esta hora decisiva do Brtt 
sil. conseguimos chegar a um planai 
t.o, de onde estamos \"endo as perspec
tivas de uma Nação Foi te. de umR 
Nação Pa.c.i.f1cada, de umn Nação em 
mn1chn paia os seus destir.os• 

• * • 

sco a uper1or e o 1ttca em Berhm) ba~s!~~~ i~r; le~!:º\m~~ g~; dosa- vc_ para ª solução ® tão magno pro .. 
d a Não é que os µrodutorefi blema. 

UM REGIME DO TERROR PERDU- pr.rticularmente aptos e intimamente ~:n~elt:gtaÇarn êste comércio indigno, . O p!·efeito Fernando No~rega pro-
RA NA RUSSIA radicados ao seu torrão, :,â'J :--~ \'ii:i- nt.ermediários sem responsa- v1denc1ou pa.ra. que nos hvrassemos 

mas predilétas da sanha !nf · en,' d•> rf~ ~s 1 m escrup~lo no primeixo das vacas tuberculosas. U~ge, agora, 
Confórme ficou dito, o contingent.r govêrno sovietice. i i a e e se d 'assam mui- evitarmos o consumo de leite ~dulte-

principal de forçados a trabalhos pro- Oiariámente se ouve fal:r d:\ ron- ~orrego d~g~~r'!.º\e~~lvee! acresCentar rado, que prestaremos_ um serviço va.-
vem dos lavradores denação e do destérro déssa ge1:tc ;3t ;~z~so~~ dag~a infecta, para. au- lto:;o á nossa populaçao. 
tiv~~lfo1\~~"';eª ast1~e ~:g!ri~a~ad~s~~~= A :ilulo det exemplo, sirva-nos ' M~- mentar seu lucro, que já não é peq~e- -----

~~,~~lt~O~cst~~~po~:r: :ist:ua ;i;~;: :u,~1hi~ n~,~~ ~~~rez~ sem par, os co- ~~· fi~~'i!~··a'\s;~~~~:~ ~,.~\~~ ~~ ~'::~~ Departamento de Edvcação 
cida "lei protetora da propriedacte so- m~cs ·de A;'er ei~c an são en\~latlc.,3 1·em comprar por 800 réis. 
c:ialista de 7 de agosto de 1932''. renr:;~o~s ~ c~~c:i~!! pi~tbt: ~~!~~ Cem litros cuSta-lhes 90SOOO. C2~i; O 01reto1 do Departamento de Edu-

Reza o artigo 2, déssa lei : da rl'gião de Batum, par1. onde ~e 35ºi
0 

dagua pe;~~~~~1 1~~ iaj~ ªu: lu- cacâo, no cumpnmento dos deveres de 
1 - Os bens materiais dos estabe... ha\•iam refugiados. nos anos de l9J2 importam .em ' . seu cargo, determina aos dignos mei:11-

lecimentos dos '·kolchos" e das em- - 33 m::i.1s de cem fam1has d<' cam cro de ~nais d! ce~~~ P~b;eer~r~r-, sem bros do professôrado par~ibano que St' 

p1ezas explorada~ em sociedade <safra poneses E'ssa gente le\·a uma >'id; !s«? e ºr ~u P I associem ás demonstraçoes de nosso 
J)f'ndente provisoes gerais. gado de- m:suanda momejando nas plant:i.- gra.rwe es:i°1ço extraordinario para a. c~vismo na passagem do cincoentená-
posttos e arma em sor.itdade, P.tc , 1 ç-ões de h utas e de cha Há tt o pos 9ue P~l go . · ·. adultera ão no da Abolição. 
devem ser equiparados á propriedade tod0s os homens foram detidos e me- Sf!tld~ nao repiesei~ta fa te contai~- Os professôres devem prestar todo 
do Estado, tornando-se necessa.110 1e- tidos num acampatnento de t1abalhos do le~;e com agua e on s ' apoio ás manife~taçóes patriôticas com 

o CHEFE NACIONAL - O mov1- a flln ele evitai furtos e 1oubos dêsses r te em callOS de transporll's de cA.r- Além cte tonsum~r1J1o ·e O ·ir:u1tcr:\ 1tQs do Brasil co.m.emora o notavel a-

1 

fo1~ai o quanto pos.shel a v1g1lancrn Io1çados Dai, sã.o levados, dianámen- nadas. . s leite de va- que o Esta.do Novo, em todos os can-

mento subversivo, que acaba de ser do- bens , ga pata os diferentes locais <.ll! Lr~ba ~s tube\cu 0~ª;~1~~i~\e,ª ;ois 0' iei.te ~ contecimen~o que enche de brilho a.s 

minado na Capital do Pais, eleva 0 pi~p;e:~/~sis d'~k;r:~~s~u /~~~os~~ ~~~çasT:~~bb;rl::d;~u~h~t~~:t:r:;1 ~~~ a e a?ti~~~[:ç;; es~en.ciál d~:s ~rianças pJixi;~!.'i~~ç:i~~~·i~r~~e~~:~ ·nas fes-
nome de Getulio Vargas a posição que c1edadPS, deve set aphcadá a pena rante várias horas do ~iJ.., ,:>i" ·\r. ),; e gr:a~~~e;n:3~er O sr_ Luiz Amaral, ta~ cívlca5 do próxil!lo dia 13 d~ m.aio 
lhe cabe, sem mr:.is discussão. no con- máxima na defésa social - fuzile- de escravos nas plantaço1-·.{ . 

1 

. 0 . t . d' Departamento di"? afirma a compreensao do alto .sigmfi-
ceito ele todos os brasileiros, _ a po- menta e sequéstro de toda a fortuna Soubemos. ainda, que taml.J,..11 J::i. antigo ire 01 0 rativismo de 8 cado dessas festas, como fatôres d: 

ou, em vez disso, sob circunstancias ~egi..'i.o de Odéssa fôrarn trazido•, para As. sistência ª~ Coope e assá.va e~ nossa educação e propagação de nos-
siçâo de Chefe Nacional Ele estev~. atenuantes, pena de reclusão que não, essf.' acampamento 100 preso-; rnrrn- Paulo, nos diz O que s P sos sentimentos de brasilidade. 
como de outras vezes, á altura de seu deve ser Inferior a 10 anos e sequés- dos a trabalhar ai. Birminghan. , 
cargo e da confiança que inspira :1 tro de todos os bens de fortuna. Em con:-;equencia dêsses átos de ter- "Antes do comérci? do_ leite sere~~g= ALFANDEGA DE JOAO 
seu povo. Peçamos ao Bom Deus que 3 - Não cabe a aplicação de anis- l'orismo, 1oi movida uma RÇâ.o Jud1- t.rolado pelas or?"amzaçoes coopl n 

tia~ em favor de criminosos condena- cial contra a direção da conhecida \i:;tas. a populaçao pagava anua me_ -
nos poupe de intentonas, que nos pro- dos por delito de furto ou roubo de sociedade ··Concordia", em Helenen- te 58000 dotares I?ela agua com le;t~ PESSôA 
teja contra aqueles que estão fóra de bens pertencentes aos "kolchos" f' ás ctorff. a qual representa um consorcie que lhe era vendida· De1;>ois que a 
qualquer iclealismo sadio. que declara- 5ociedaâe. <Coletanea de leis da U. cte todos os viticultores do Caac'.iso contró_le se organ~zou, 0 leite puro ne-

R. s. S. - 1932 - I - n.º 62) Dc,.ess"ete dos seus membro~. fôrani ce.ssáno aos habitantes nunca ultra-
ram não deseJar o poder pela força Em virtude déssa lei, um sem nu- condenados a 10 ano!:i de trabalho.:; passou o custo total de 30.000 ºdºolares, 
cl~s armas, - e estão at.E>nt.ando con~ mero de camponéses inocentrs foi em forrados e desterrados. o consumo. au~entou de _100 ! , e a 
tra a viçla ela primeira autoridade na- parte levado para os acampamentos Por éssas informações se v"!, !)f'n.p:·e P.resença m1crob1ana reduziu-se a de-
cional. derramando sangue, fazendo de trabalhos forçados e em pai·t.P de novo, que o terror petrtura na cuna parte" - _ 
obra de comunistas. fuzilado. Ainda hoje em dia l"JdP.m, Rus.,;ü, na mesma intensida.dt·, ~.c:ndo Qu~nta,; mole~tias ~ao se originam 

lnint~rruptamente, os transportes que que, l:'m cr>rtas partes, seu ril{IJr é, !\.111- do leite contaminado. . 

• * • conduzem ao destêrro levo.s dP <·:.,,.'i- da, aun1entado consideravelml'nte. "Em 50 a 70 por 100 das crianças 
poné~es capturados. Por intermédio désses foragidos que s1_1cu1!}bl'm_ em ~onsequencia d_e 

NOMENCLATURA GEOGRAFICA Uma outra lei. por força da qmu sottbP-se qw~. recentemente, fôram molestias mtestmals diz o dout_or Ha~-

Reuniu-se, ontem, á noite. em ~?~:;;i opbe~~ir~~!) .i~~~~~s aft~;i~~é!~~ ri~~~n:~;ª\?o~J;t~i}
7 

p~~~ttl~.:-i ~~~i~~~ ~~~-~· n!e :11~~·~'tnd~ ~ -~~?it~~~a !~~~~ 
:~:~a;ed;:!:z ::r~nd:~~~ici: ~~::~~~: ~1;0:e:!re~r~l d~o 1~~t1g~c~f~~~!e ~~ pantan~sns ctn Karelia en~~~e~~d~m~e~ec~~~~ie, um cemit~-

<1esign:1da parn estudar a proposta de 
novos nom~s para algumas localldades 
paraibana:,;. Os estudos se reahzaram 
com ex!LO, tendo o iluslr QO engenlw!
ro Lf'on Clerot elucidado v:1rias con-

le1s da R. S. S. F. s. R. - 1931 - rio, em meu país e provavelmente em 
1 

~-ºc!~itulo 2 déssa lei prevê, entre f ARMACIA DE PLANTÃO d6ª~~u::p~ft~~ãs~~ee i~~1~f:j: ~:m~~= 
outras, em caso de recusa de execu- numentos a Indicarem os restos de sé-
çfto de algumas tarefas, a condena,:;iio Achn.-se de plantão, hoJe, a res, cujas vidas tôram sacrificadas á 
a trabalhos forçados. Fnrmncirt "SANTA TERESINHA ", impurl'za do leite". (Ext. do Coope-

Hli. cUsposill\"O:. i-,:l.l"tit.t1lanm•ntr r;- a nu Benurepaire Rohnn. rativlsmo de Luiz Amaral). 
trovn.':lla~ n respeito ele nome.s 1ndige- gorosos que visam o::; camponC.ses. 1, _______ _____ _, Poderíamos cii.ar milhares de exem-
Jln:; c>m nosso E.si.ado. Os cnmponé.se.s que se conheçam 1-·or • - plos para demonstrar o descu.1do que 

(NOTA DA SECRETARIA) 

Para conhPcimento dos srs. comerei· 
ant~s. e fiel observancia, transcreVL 
se, abaixo, os seguintes dispositlvr 
do regulamento para a arrecadação 
fiscalização do imposto de consutw 
aprovado pelo decreto n.0 301, dC' 24 e: 
fevereiro último· 

"Art. 112 - Aos comerciantes < 
produtos sujeitos ao imposto de co 
.sumo, além das demais obrigações E' 
tabelecidas nêste regulamento, cump 
observar o seguinte· 

~ 1.º - Aos atacadistas em geral 
g) - apresentar ao agente do fisc H 

para. serem visados, as guias e out, 
documentos relativos aos produtos ~ 
jeitos ao imposto. quando receblcl 
por via mnrlthna, terrestre, nuvlal ' 
aérea. ant.es dt" retirá-los das resp,, 
tivas estações. Multa de 200$000 • 
400,000_ 
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ADMINISTRAÇAO DO EXMO, SR, DR, ARGEMIRO DE FIGUEIRtDO 

PECRETO N," 1,036, de I O de maio de 1938 MendonC'a. l't',•itlentc cm Lucena, n:u
nicip10 de Santa RiLn, requeren~io 
cancelomento do seu clebito refPrP11-
te ao exerc1cio tlc' 1g:iJ - Indrferill,1, 
ae ocórdo com as inform.a~ões e o pri.
reccr cln Pto<·\11·n.clol'ia ria FazC'ncta 

TESOURO DO ESTADO DA PARAiBA 
Altera o li, do art 6-1 da l ei 11.º 127 

de 28 de dezemhro de 1936 

Argemiro de "Fig:ucirêdo, Interventor Federal no Estado da P ara1ba 
Consic.le-rauclo qu<: o modo pelo qua l está redigido o ~ 1 °, do arL 

64, da J,_ 1 ·1." 1~7 d,_, 2~ dt· ctezemhro de 1936, dá lugar a várias interpretêl 

Demonstração da receita e despêi,a havidas na Tcsou
... raria Geral, no dia 11 do corrente mês 

RECEITA D('CH·IO 

cões, 
Con slLknm<lo QUt~ o c:,.pin~o dJ. lei não e de prejudicar o~ funcio- O IntPnen; n Frdfr.11 no F.,t:1.rl•J .::;aJdo anterior ............... . 

nãnos; da ParGiba uômdfl d. Oliviu tln Si\- Recebedoria de .t~cndas ela capital -
ConsideraLlclO finalm.t'nte. que ésse dispositivo deve ser claro e de \'A Coutinho. n.to diplomada pal·n ArrccndEJção cio dia 10 . . .. 

formu a n..""o suslitm duvid~s. Exercer o car~o cte ,rofessõra d.-: c: 1
- R~teb('dôria dt> Renda da caplt::il 

DIJCRETA 

.\II t;mco - Fica substitu1do o ~ 1.0 do arr 6-t. da lei n.' 127, C1e 
28 - 12 - 1!)36

1 
pPlo seguintf' ··O:, tuncionarios que perceberem ordtnado e 

percentagem e contarem trinta ot1 mais anos de efetivo exercicio, serão apo
senta.dr com º·' ,,encimentos do ano ,rntcrior 

cleira ruclim,mlar mi.;ta de Boquel- ~alclc, da arrecadação de.: obril 
ráo, elo municipJo ele Guarahira.. se1- ~Pp: rticão dos Scn iços Elé~rico" -
,·indo-lhe ele titulo a prr'senU' porl ,_ Saldo da renda do dia 10 . . . 
no Repn·tição à.e Aguas e Esgôtos -

O Jn 1 t:"rvcr.; ot F,·dN,11 no E..:lado Rrnda cio dia 10 . . . 
àa P'.\r:1.íba. cc.,fü ectc vmte dÜlll cie ti- Policia Militur 1Cr..p. Jo,;;é Gac.lell 1 

tl:'nca. em pl'onogpç,lo ela que vin!'n - Amo1 liz~ç~o dr aclianto.:nento 
go:ta.ndo. pal'a tl'flt.f,mN1tO de saúdr, á Moacir Medeiros Gomes t D Proch1-

73 814SVOO 

J.j ;600~000 

477~700 

7: 17U~300 

7 :759,>200 

l :553,000 

Pnlàcio d11r-.ReQL"nção. em Joc\o Pe.ssóa, 10 de Maio de 1938, prof"'ssôra Hrl"nn R::pôso Canw.••J çt,oi - Arrend terreno 
50.º da Prochun.1ção da Repúbli<'fl. ela Cunha, cmn exrrdri.o na esccb M:oacir M':'deiro~ Gomes • D Produ-

25~000 T""l'- ......... --~·.,,,,, ... 

r 
JrQe111iro de Figur1 r édo 
JoSe Marques da Silva M an.: 
Lauro J'\-1011,tenegro 
Franciscu de Paula Põrto 

DECRE_!O N,' 1,031, de 11 de maio de 1938 

1 uclunentr.1 nlist.1 cie Acáis, mtmicipi(, ção> - Venda de oleo 
cta crpit:iL o cont.'.lr ele 10 de ílbril elo Moacir Medeiros Gomes i D Produ-
c.:orr~nte ano câoJ - Idem sem. algm 

O I ntf'n'~·ntor FPclerril ne, E~taclo Moncir Medeiros Gomes I D Produ-
dn. P:a.ni:ba COllC'f'de sPs~t·11t-a •60 1 dia~ cftol - Id. mudas frut 
úe licen~·n à proff'.''-Ól"êl Maria Canne-· João Jansen fD Produçã.01 - Salcto 
hta de Carvn.lho. l:0111 e:-:en:icio na cri· de adi.Dntamento .. 
C:eir~ ruàimrnt:ir misP clP Belem. nrn- Uemostenes Barbo:sa 6L Cia - Taxa 
riicipio de Prinrésa. para tratamt>n' , de rcgi5tro . . . . . . . . . . . 

AbrP a Secretaria do Interior e Seguran,·u cie o;,(l\1de. de :i.cót·clo com o lam1o m&- ~everin.o de Lucena - Co.ucão d(' luz 
Pública, o credito e1Special de 4:000~000 (ico n qu~ s1• snb"t·,etf'II a rcnt,,1· clc Dr José Ferreira Escobar - Cnuçâo 

J de 1mtrco do c01Teli'-e ano de luz 
Argenuro de F1gne1rêdo, Interventor Federal no Estado Cl'.1 Pannl>n O Int<?n<:ntor f'erlcral nc Estara Am~deu &ousa . . . . . . . . . 

usando dns atribuiçcte::. que lhe confere a Constituição da Repübhca, ela P1.raiba. Jtt:ndenclo ao QUC rrqm-
1 
Maria das Neves Cavalcanti J\lbu-

reu a !Jrofe_ssôn.1 diplomada B~ni..;dit-, querque - Caucáo de luz . . . .. 
DECRETA D M:1.ngue1rr.. com e:-:l!rcicio na ca- valdt>ll'!nr Marques - Cuução de hn 

Art 1' - E' abvrto á .SP.creüuirt do 1n1enor e Seguranca Publica. ! ~el;~~kr\~t~i~l~nt~~J~~~i~~/\!~~~c J~~:~~. M~geut,zGo.m~s d.e .~lmei~I~ -~. ~auçâo 
o credito e!Speci::i.l de quatro conto~ dP reis í'i:OOOSOOOi para ocorrer a des- i ceder-lhe Lrint.'l ,301 drns dt Uc~nç~·. Diversos funcionórios - Desc abono 
pê!a com 1-'l Comissão Judiciária na Comarca de P at(/.\. 1 ~em vene:imento:i, para tratar de 111.te- 51 . . . . . . . . 

i~~áct~t· ct;
1 

R~i/J:;~§.~~ ª!mdis~g~1iiõe~e!:a~on1tfa~~ Maio de 1938, ~~ss~
0
1:.~~·~;eul,~1;~.

0
, contar de 2 de maio .Jo{~ª,;;~~t~arécas _ Saldo de adian-

50.u d,:\ Proclrmiaçô.o da Repúblicfl o I1ü 0 n·eutor Ft:<lPr ·l no E:-,tanc 
rla P~raiba clesu~na os drs. Ariosvai- Oanco cto Est,1do - Conta mov1mc,.-

Arqemiro de Figueirédo 
José Marques da Stlva Mm·tz. 
Francisco de Paula Pôrto 

DE~RETO N," 1,038, de 11 de maio de 1938 

do Espinola, k.dson de Allnt·icln 1· to - Retirnda 
Louri,·al MOL:1:1. n fim de im,1Jcc1on?-
rem de saúde. para efcit.o ele apot..21:· 
tadoria. o bel. A.::risio Neve~. jniz í1e 
direito da com:-:rca cl.: Guarabira. ~.i; 

14. horas do dia 12 do corrente n::i. 
DESPESA 

t-éde dn Dirctorta ,. G,:-,ral de SauciP 2133 _ Augui:;to Pedro Carneiro -
Aumenta o~· vencimentos dos 1.0 e 2.0 en- 1 P..i.blka Fo!h'l: í!<• pa;:;arncntc . . . . .. 

qenheiro1S e do dl3.~enhü,ta da Diretoria de Viafão e o Jnten·entor F'rdc:r.11 no E~'.'" lJ 2l34 _ Cia. Brasueirn, Eletr "S1~-
0bras Pública::. tia Paraíba e·rnnera o ~argento Arge- mens Schuckert. ·· - Conta . . . .. 

mir0 Gomes Ferreira c:o cari:;,o ele sub- 2137 _ Procurncloria ela Fazenda 
Ari;ermro de Figue1rédo. Intl'rventor Federal no Estado da Paralba, c!elegado c,e Paliei~ d:t drcun~cric.:to ,Dr 8(" eiin.o cordeiro) - Adian· 

Hssnclo das atnbUições que lhe confére a Constituição Federal. cie Tnvc1.r~'S. elo disuiro àe Frinchn. l.:tmenLo . . . _ .... 
O Interventor F~cleral no E:,;tacl"' 2121 _ T~nentr .João Gactelba rt~ 

da Pan:dba torne ,sem efeito o ato Mélo _ Pag-t1mento rle ;>)ubstitulç.1t. 
oue nomeou :M:oacir BezeLT8 pan 2128 _ Diversos funcio11órios - Abo-

DECRETA. 

. A
1
rt 1.0 - ~icam t.~evado! para 1 ·3oosooo. l 200SOOO. ~ 600SOOO. _?S !t·,.:errer O c:urgo de csCl'~vâ~ da DP.1"· 110 11 51 . . ..... . 

ve.nc1.nu:11,o..-. men:-; .. ~1:- d(:6; l • e 2 engenheiros e do desenhillt,_a ~a Secçao I gacia de Policifl do d1str1Lo de B. 12129 _ Montepio <10 Est.ulo - Desc 
T~cmc:ti cfo. D1r~to11a de Viaçao e Obras. Pul.lltcas_. cons~antei do !, 2. - Qua- José íle P iranha:;. . rio nbono n. 51 . . . . . . . . . . . . 
nro Dc1_11on~'.trat1vo da Despesa para o exerc1c10 f111ance1ro de 1938, ela mesma o Int,,n•cmtor Fetlern1 no Est_a(!,·, '1 130 Evnndro c. Ribeiro e outros 
Dlretono. -~e a~órdo ~o.m o Decr~to 11.~ 92'..· de 31 de. D eze~bro de .. 1937 . . da Par1~b.:i nom "lU José Claudmu _e~· "'_ Fo111a de pagamento _. . . . . ·. 

_ A1, 2 . -:- Fica abe!to a Se_c1.;ta11a da Agncu.ltma, Cometci~. Via 'im para exercer o cargo de ef:crivc.ri 12098 _ Sociedade de Professores da 
<,:~o. r ~l)r;t::. Pubhc0-, o crechto dr 4 l....OSOOO para tazet face as despesa~ do c:a º. elega_cü. ~e. Policia do distrt J Paraíb:1 _ oesc. em vencimentos 
piest-nt. J:?cC1e~o. ele S Jose ele Piranhas, devendo su- ~127 _ Dr. Alfredo C1har - Scc 

Ai t 3. Revogam-sP as di::.posicões em contrario. Jicit~r SCl~ utnlo á Se~re.tana do ln- da Agricultur::-., _ Folha de paga-

de 1938 tego~nf P;;:~1~~~nc:~er:r~1i
1
c~() Ec;tado 21~r~:0 

6iiv,io Pinto' - CÓ~1t;· Palácio da Redenção. Ptn Joào Pessoa, 11 de Maio 
50 ° d.a Prndam1cão dn Rrpública 

Argemiro de Figueirédo 
Lau~o lvlontenegro 
Francbco ele Pau.Ia Pórto 

DECRETO N," 1,039, de li de maio de 1938 

c!a Paraíba e:<oneri o sargent.o Fr:;,.r:. 2136 _ Mêsa de Rendas de Picuí -
~!sco L~é"'!.ndro da~ C~a~as c'o. canTI, Suprimento . . . . . . . . . ... : . 
ae. s_ub-clf:'legado de, _Pol~c1a d.a. c~rcuns· ~135 _ Mi:-sa de Rendas de Bana.ne:-
cnçao de Mulungu. oo d istnto de 1-:,s _ Suprimento 
Guarabira. 

EXP.H:DIE:NTE 
DO DIA li 

DO 
Saldo que passa para o dia 12 .. 

INTERVENTOR 

-~ 

430S000 

1 :221S500 

97S100 

29$400 

40 000. 
305000 

30~000 
30$000 

30SOOO 
20~000 

20,000 

3. 710S900 

J0~200 

J20i.OOO 

8 JOQC,000 

11 :9000000 

!'00~000 

~1 :00{~300 

3 :GO?S-700 

óG4~00 

1 Qj0$000 

"ºº'ººº 200,000 

5 ·000$000 

12:000,000 

<; 

: ... 

:;a. 642~30') 

20 :VGl <100 

1;;a :4,B$300 

1 -· --

·, ..... 

65 .136~000 

93 :282S300 

158:418~30J 

Oroani u a f1scali2.ação das reseroa.s flo-
rl'slai.<,; du Pan•1bu e da ontras providencias Petição· 

Tesouraria Geral do Tc~owo ào Estado d::i. Paraíba. em 11 de mftio 
de 193f. 

Argt~nl.iro de Figuriredo. Inrerventor Federal no ~stad5l da P ara1ba, 
usan,:to da .... atribu1çõP~~ que lhe são contendas pela Const1tmçao Federal. 1 

Co11s1denmdo que o probltma florestal preciM\. ser encarado com 
1ini1et-~ t:· fü• acordn com e, Coctigo Florestal do Brasil. aprovado ;,Jclo De
creto Ff'cler~I 11 ° 23 793. dt> 23 de J;weiro ele 1934: 

Con.<.ideranclo qUP. para tazcr cumprir o referido Codigo e mesmo 
tendo em ··.·i~t.-. a situ~çflo florestal da Para1ba. ha a necessidade premente 

de .-.e m·~·~1~t2f'c!eit1iàõ:ªt~{'{f J6~e~,\~er~~l~l~~re:11t: t~!d:i~~~t~nt:l~~ policia 
florest<..l t qu,· u E .... tndu núo póck fll'C~r com as despêsas 1·esultantr:s da 
u-ea<,·fi-0 ck um -1•rvico ele lbt~\.11tza~·f10 e gurirda das flol'estas, 

DECHET~ 

Art lU Ficam a ri-ibmclai; a todos os tuncionários publlcos esta-
dual: e mtuüclpai& a~ fW1çoe!> de hscal t1ore~taL sem on.us para o Estado e 
M:m pr€JUito da..'i fU'nções que ex1::n:am 

Arl' 2 Q P,.. iiscalizacão d.\.ti maws dt\'e ser feita de acôrdo com os 
clJ~po~itivo'-· cio Codit,o Floresfal do Bra::.il 

Art 3_u O tunciOnáno qul!" tiver noticia de uma infração flores-
L1.l df'\' • loi.:.o u,cri!...Uà-la 1~ dela dar c.·onhec1menlo á secreta~ia dn. Agri
rultura, Comercio Via<,·~o e Obra.., Publicas, que encam inhará o proees~o 
r.-.speeii\.·o atrnn·:-. ct1Js tr;.1111itc•s Jegt1l.~. 

1~1 4 - P..P\Og,11n- ;e ,,: cii'.'-PO~H'Õl's em <:ontrano 

De Manuel Ca\'alcan.t1 àe Oliveira, Ernc~to S ilvei ra, Ci lhc, to Seha" )lí\ia, 
2. 0 escrituraria do Departamento de escriturário. 
Estatistica e Publicidade, rrquerenclo 

1 
_ ___ '1'.:,:º..:.'.:º'.::"',:ei::.rº::__:~:.::,ra::I..:.. _______________ _ 

:
1
~ 1/i;i~1i: ~~:~~~l~.e

1
; 81~rog~;:1~;:~l.l~ eta Par:Hb.1 exonera. a pedido Este- incienizaciio recebida pelo rcqueren

de saúde - Submeto-se á inspeC'ã0 t vam de sousa Lima do cargo de par- te cobriu sobejamente os pequenos 
de saúde. tido:i.· E' contador do Juizo do rérnio -:-strngor, ::i que alude, ~egundo se .,.c-

d~ SPITR. e1o cmté- . nftca eia iqformaçfio da C. de Sa • 

Decreto ... O Interventor Federal no Estado rleamento de Campina Grande. Af.
da Para1ba nomeia João Fe1're1rn n., dm. n5o hn o que 'deferir. 

O Interventor Fect,,ral no Estad0 Costa para exercer o cargo de oarti- N.~ "3.9!16 -- De ... :Eft'l"Hanlo ~:~~ 
da Paraíba nomeia Alcides Clcmenti- cior f' cont3dor ·io Jui.to cl.o '~rmo rl~ f-3. ~uncir.;;, -:- A~~ª rd e .3:be!' .UI: (,,: 
no de Souto p:i.r~ exerc:er o cargo cie Serr:i do Cuité. servindo- lhe de titu (Iédi~t.o e. P<'Cta_L. 1··½ .. to.t,l l-S 
nart.idor e distribuidor do JlUto el.:. lc, a prcst'nte porlarla clesp~sa c.le'> exeicicio fmcto.. 1_ 
têrmo de Serr::i. do Cuité. s~rvindo-lhe O Interventor Federal no Est_ad_., _N;,, s. 9,:,,I Ó f';! Aán~i~~

11~~/Tnfdr-

l 
ce tilulo a pre!-.Pnte port::iria. 1 da Para1~a. a vista do laudo de ms- , cn nc._., · ~ n e 11 ?, :, .s ~ ,, 

O Intf'rventor Federal no Estado pcção mt:dica a que se su~meteu o m_açoe~ da E. Fiscal _uc 8 .:.. Jo?é 1 
ciA. ParaíhD nomeia a nornwlist~ di- dr. :Mrtrio Ribeiro de Gusm.,o. eng:c- l -clr~~185 e Uo pa_recer do .::,f"cçao e .. 

lplom-:i.ela _.Ada!~ :te Oliveira Lm:- pa·:· nl~Piro da Dll'etoria de .Vi.ação e O~r,.1s h.~c~ita d•) Tesomo 
txercer. mtenna!nente, o corgo e" PubliC~'.S. : esolve concece1-Jhc 60 '.._~, · 
profes:,;ôra ela carteira elementar mis- sentai dias .de licença, para trata~ Port:)r i;:.,,. 

~-~ci~J~O BJ~T~e~~a S~~tc~t~loé~"'·se,~·~i~J~= men+o de saude R"movendo por mrrhda <1i.sc1µll11::1l' 

o Int,.r,~ntot· F'í:.de1·:11 n o Estadc valcant1 c,a Mesa de Rendas de PI -
lhe de t itu.lo a p.rese.nt." portaria.. Secretaría da Fazenda 1·, gua1da i!scal _Estcclides Bezerra Co-

C.a Parn íb.i ttansfére ..1 cadtira ruàt- cuf para a Estação Fiscal rtc Pom-
P.rl;.icio da Redt>uç:i.o. em Jo:"1o PeS6óa. 11 de Maio de 1938 ment::1r mista c.Jp T1p1. elo munic1plC' EXPEDIENTE DO SECRETARIO DO lial 

50.º ela Pndffl'ffic~o chi R,..public:a · ~~a U~~~;~zei~~· 1~~::~,/1 11~~~~i~fifaº le DIA lO l Oflcic. 

4TQPJlliro d,., Figuet redo 
Lauro 1'tloriten~gro 
'Francisc_u dP Paula Porto 

O Interventor "F.'edernl no EstacJo Peti('ue:s: 
da Paraíb.t c:..anera. pc-r abandono r:0 N º 9.3!l4 - De Cunha Régo Ir- A' Direlorla Gerol de Saúde Pu 
t::irgo. a protes:sôra não diploma':\ mão~. - A· i:'1:ê.sa de Rendas de Gua· biica. '-Oliut.ando pro\"lr1ên cias no ~_er 1 • 

M.ar ia Virgínia de AraúJo, c:om exer- iahira para tomar conhecimento ~ t.ldo de ser iusperionado de sa.ud•'. 

lnten entoría Federal 
LXPEPIEN'IL DO INTERVE~'.tOR ticio 11;;1 escola rudimentar ru , al c!e rcsoh·er na forma da lei para efeito dr? lice11ça. Arnaud ne A,-

r.,o DTA 9 lt.guas P1eta.~. cl~ Pocrnho!i clü '11'!nl· N." C.931 - De Ma nuel Batl.;ta c.antara Lira. funcionãrio da Repar-
0µ10 de Campma G1ande rle Oliveir,L - Deferido. de acõrdo tiç-ão de Aguris e Esg:ótos. 

J,~XPBDIE.NTJ:..; DO INTERVENTOR p,~tKóes· ' d ,o p;~;r~·:e~~~;1<:1~ed:1~;e~~o E~~~~ co~_oªs/~~rn~ç~:· Manuel Barbos::i 'fRIBU~AL DA F ,\ZEND .\ 
00 DI A 7 Do bl'i Jo:Jo Luiz Beltrao uomefl- lia Ma~no da F'onsec~ do ca11:?o <~e 1 " de F::rias JurubCba. - O lançamen -

PeL1çÕf'~. 

Du bt!l ).li.lton :'.il;11q11r'~ d~ O\i, •1-
l"a Melo. ·Ull m11nh·il-'il.l n·u1c ,nclo lt> 

1érmo cic C;ui,~;.,n\ Jll.11\l o ele Ta!)C'r,..h:. 

n~1 1mpo-.~lhili<':Hit- üe n.,:,\llllff h-~ lllw 
çõe~ elo -1•1; c~,r,:{o 110 ;>n1z1J t1.· tr:11-
ta cha.:-, q,1,• 1 h·i lllf• cn'lt·ellf' n,·qtte · 
prorroga{.f•1i 1k:-1.,~ }Jrr•,l'->. 1)0J 
<,u1WR <ll. 1, '-L:01 (JlCJUll,l) du.-. 
~eneimeutol Cmoo rcc1u':; 

DQ tlr. 1J11~·;P..') N111ws Vicir~ .. ctlrf·
lf,Qr tio In~t1tutc, tic Ide .. 1t111c0e;f.n e 
O.:A~dtco Le; .... 1. tic:Jw.nclo-:,;1~ dod1i(', r,.·
quer dois f2, mf'i,c·~ <1c !lcc·~.r'.f·. c1JIJ\ 
t,ado:s os P:nchncnt.0·1, ele tl(·oi-1:0 tom 1 
b le1 ..:::1,h'.ní't;t••I' ;\ 1n:-.rf·;,~.1, (1 

Petição· 

l10 JUIZ mumc1pal do tê1mo de S ~uplente de J\UZ mumc1pa1 do têrmo to do impõsto territorial da proprie- Se~~á o do dia 10 : 
.To ,t ctt> Piranhas. acha ndo-se doen· de: Sena do Cuité d~de elo requerente vem sen do feito 
•e recH1er malc;; qu ilwe clins de praw O Tntt,rventor Federal no E.starlu ~~~~1h~m:e~~~~a1~1~~Óo~étdãeo \~!3·111~~~~~ Cunt a~: ..:... O Tribunal nsou 

!:~,rft fi::'.~U~~::n~ ~:~~~C'IO d~ ·;l!fl~ fun- ~:sr:i;~~: ~~~1:.1c~t~ ;~~ll~~~ ~:r~l\a b~~ ,·o ()Sra moàlfiC:Eil' êsbe C1it.ério, que, N o 8 990 - De AnISlO da CUD11'\ 
Di- P.nto1,JO Galdfno da Siha. sma- pleute de Juiz municipal do têrm_o de ~~gundo mfotma. ª Estação F iscal d~ Rego &, Crn na importa.t!.Cio. cle ré 

ldrr, ctn 11Jspetoria de Tráfego Púb1' - Serra do Cuité, durante o .quadrie1w 1 1nbuzeiro e equ1tn.tivo Mantenho, 383SOOO 
1·( ~tp,;;fp Estnclo. n.chanclo-se com :.1. que começou a 23 d(' 1everell'o de 1937 l ob a coléta I N ° 8 9~3 - Do m eBmo, na impo: -
;ll~ FB.údt alter8..da. ~olicita se&.senta l te1111inarà a 22 dt feverc ir0 c!í' N ° 9 4()2 - De J ose Temu;toclP..-. hmc1a de rei,,; 747SOOO 
i6•J• dht..1 de licen ça. na tórma íia 1941. devendo .solicitar seu titulo dG. c1e Lucf'1;-a - A' Mesa de Rendas I N.º 8.!Jg l - Idem idem. de r f~~ 
lei. p:ira º. seu .tratnmento Sub- Secreturía do Interior 1· SegUl"<-lnta, u~ Catole d<:> Roche. p:.:,r:-1 resolYcr, n.:1 1333~000. 
!;.1tí.,.1-::.<' á inspeção de saude Publica. por si ou µrocw-.:irlor. dentro lorma da lc1 N .º 91,S9r - De: F. .Na.var ro, e, 

vo prazo lég•I quontllf0 '1!e· 930~0QO. 
c:•'TT~DTENTE DO INTERVENTOR. O Interventor Federnl .ºº Estado E.'Xl'EDIENT E DO SECRETARIO D0 j N .º 9 . 166 - Da Grca t. ,ve.::,tern E 

DO DIA 10 da P araíba exonera. a pedido Romeu DIA 11 : , R. Company, na importnncht d€ r é!~ 
PA.lmeira de Vasconcélos do mnso d? 1 : 00 :0005000 . 

[

partidor ~ distribuidor do Jutzo d', P eiiçót>s N.º íl .8.:S'i - De Antonio Monteiro 

~ o 11 '?(i; -- D~• 10~ T.tJTl'•" •113 tê~ruo l~~f•J"Svc~ro1~op;;~:!1 _ nr, &ta.ti•J 1 )'J O 9 t·'O l°lf• fvn n 0n~tn \ r.aN' i!I1fr.,~n<:_a ~ ; f~7~,.,2s~~~~t º~t·~i 



A UNIÃO - Qumta-feira, 12 de maio de 1938 

ta ele Mh'anda. na imporlancia ....-1< 
l éls 340SOOO 

N. 0 9. 319 - De Adalberto Gome3 
da Sil\:a, na importancia de réis. 
993$000 

N. 0 9.320 - De Oloni & C1a .... nr>. 
!mportr.ncin de réis 295-~200. 

N. 0 2.150 - De J. F. Nobre. n,J 
N. 0 13.S&9 - De E. A ~ioelmaan 

& Cia ., na importnnc1a de réis .. 
10 :980.SOOU. 

N . 0 9.282 - De Alvaro Joxgc & 
Cin .. n:l importancia de réis 295~200. 

N. 0 9.119 - De J. R. di>
1
i{ascon

célos & Cia., na importa ncia de ... 
280SOOO. 

N. 0 2.150 - De J. F. Nobre, nn 
import:uicia de ;éís 625SOOO. 

N.º 3.637 - De José Leite. na im
portancia de réis 150:::iOOO. 

N. 0 l.391 - Do estacionaria tisc<1l 
de PombJ.l. nn im.portancia de réis . 
27,000. . . 

N. 0 9. ~00 - De Lindolf-O Soare'i 
Funo. na imporlanc1a de 45\.l~;QQO 

N. 0 9 _ 295 - De Pedro Eugenia. 11n 

import:i.ncia ae réi:; 493S000. 
N. 0 9. 2!:14 - De Carlos <31.ltn'l.arãts. 

na importancia de réis 2 :520SOOO 
N . 0 9.Zô3 - De Eduardo Cunha & 

Cia., na 1mportancia de r!.:'ts 
4-l: I01S890. 

ta~~;ª 9ct!7~·c; r~9~:~~1;_º· ~a ímpor-

ta~~i: 
9ci~ 0 ;.é~ 1~i41~sri

5J~10
' 

1;ª impor

ta~~i°a ªct~º;.é; ~:~8~~~~1;,º· /:ª 11~1por-
N. 0 9 .156 - Do me3mo. na impor

li>Jtcia de réis 2 :850~500. 
N. 9 _ 201 - De Dorgivtl Mororf,. 

na importancia. de réis 830SOOO 
N. 0 9.159 - De F. Mendonçt1 &: 

Cia. Ltda., na importa nele: de ré;s 
2:352~400. 

N. 0 8. 683 - Do mesmo, 'na impor
r tancüt cie réis 23:000SOOO. 

N. 0 8.925 - Do mesmo. na impcr-
tancia de réis 1: 186:-iSOO 1' 

N. 0 9.113 - De Maia & Cia., na 
import1ncrn de réis 844$000 · 

N. 0 O. lü7 - Da Singer Sewing Ma
chine & C1a. n na importanffle. de réis 
6 :'i20$000. 

'- uj~ · :1; · ~~~J~ta~~i: ·d;3~~ii~ta2 :~;2~gÔ 
N. 0 V.220 - Da The Texas Com

pany, na importancia de réis 
4:780,600 . 

N .º 0.358 - Da mesma, na impo!·-
tancia de réis 2:600$000. . 

N. 0 9.051 - De Francisco Cicero 
de Mélo, na importancia de réis .... 
3:969~700. 

A-'1-~dicionat E conomia Ford 
OFFERECIDA AGORA EM 2 NOVAS E SOBERBAS SERIES 

• Este anno a tradicional economia Ford offerece ampla variedade 
de escolha em duas novas e soberbas linhas. A de Luxo, mais uma 
iniciativa Ford, é um novo padrão de excellencía. As novas unida
des de Luxo, espaçosas e confortaveis. são os maiores Ford até hoje 
construidos, Acham-se equipadas com o famoso motor de 8 cylin
droa em V, ' d-e 85 C. V. Esta seri!' offerece 8 typos de carrosseria, 
De desenho inteiramente novo, o Ford V-8 Standard foi construido 
com a mesma precisão technica e sobre o mesmo chassis de 112" do 
Ford V-8 de Luxo. O Standard é verdadeiramente o expoente maxi
mo da economia Ford. Offerece opção entre dois motores V-8, 
85 e 60 C. V. Combinando o desempenho do "V-8" com a economia 
do "60", foi eleito por mais de 300.000 automobilistas, francos enthu
aiastas de sua extraordi naria performance que proporciona. segundo 
elles mesmos attestam, até mais de 10 klms. por litro de gasolina. 

P ROCURE o AGENTE lFORD 

CAtlACTfRl$Tl(OS DAS DUAS 
NOVAS SERllS fORD 

F(;I/IJ l ·8 Df: LUXO . 
m"fCJr V-8 de 8;j C. J ·• • (rt'ío, 
fllech'-lniros... morrha-cCJm-
11/#Jio-c,nlral ... carro1,eria ,,,. 
friri~·o de ar:o .. , lu.ruoso ocu
bamerdu inlemo. , . du11.3 l.iuú
rius, lampado.<r lrazeiro3, tisri
ru,. l,rnpadores de paro.briz.a . 
r~loyio . .. at.cendedor de e ;_qar· 
ros ... rtca f!aritáade de cúres. 

rono 1i.9 STANDA1/V: .. 
molar J,.8 d, 85 oa 60 C. V .... 
freios r,vchanico,... marcha
c1,m-apoin-central... carroue
ria inlúrica dt ª'º ... .fino 
oral,amentu interno ... lampado 
frni.l'lm... lrmpador d.~ pa· 
rn&riw. lu:;nos .'Jirnecu 
orrf'ndedor de cignrru1. . rica 
u1r,",,dnd,. de (Órt.,. 

lho, na importancia de réis 
1 :300,000 

whe contratar o sr. Cícero Pereira 
p, ra preencher a vag:t existente de 
tCcnico agrícola do municipio de In
g.á, de acórdo com o dec. 863. de 7 
de drn·mbro de H:137. 

1es dos Santos. solicitando uma or- 1 Confere com o ongtnal, Tcn. <.:el. 

N. 0 O . 104 - De Severino Freire, na 
jmportr11:cia cie réis 6008000 . 

N. 0 8.561 - De Braz Crudo, na in:
portancia de réis 350SOOO. 

N. e1 !L 043 - De Vicente Ielpo Filhr-. 
r .. a importr.ncia ele 337S800 

N. 0 8.942 - De A F I\{óta na 
:mportanem de 3 :OOOSOOO 

O Secretário da Agricult.ura, Co
mércio, Vioção e Obreis Publicas rt"
solve exonerar. a pedido. o sr. Jor.o 
.-,meriro de Can:Jlho ·i:1.H>eiro do car
f:O de tccmco agricoli'.l do munic!plO 
ele lniã . 

dem de "habeas-corpus". Elisjo Sobrei.-a, sub-cmt. 
Oficio n.0 513 - Ao sr. sub-tenent !:! 

Luiz G. de Lima, adjunto ele S. T. 
da Policia Militar, agradecendo a ci:
cular n. 47, referente ti. inaui;;:uração 
óe uma estação raciio-telegrnflcn na 
\·ila de São Sebastião do Umbuzei-
l'O. 

INSPETORlA GERAL DO TltAFE· 
GO PúBLICO E DA GUARUA 
CrvIL 
Em Jo~o Pessôa, 11 de maio de 

1933 
Serviço para o dia 12 t quinta-fci

raJ. 
Unifo11n~ 2. 0 1 caqui 1 N. 0 8. 759 - Do mesmo. l\'l.. impor~ 

t.."'nrin Ge 1éis 1:4G3S0ü0. Peticõcs: 
N. 0 E.6ll ·- Da Companhu1· Nacio- N. 0 8.676 - De J Ursulo & Ir- O c:r SecreLârio d~ Ag:ricull.ura. Co· 

Oficio n." .H t - Ao sr. chefe de 
S..~cção da Comis..c,ão de Comproo, sô
bre a~sunLo admlnistrati\·o. Permanente á 1 · S. r , arquivista. 

Lourival Santana. 
ral de Navegação Costeira.1,: na im.- mãos. - Em face das informações no mérc10, V1acão e Obras Públicas cx-

J)Ottªt~i~O-J~e .::_éit
0
29~~~~~ do Estado I il~~ce

1
~:~ii~Íle~e rri~~~~~~l f~ U;:~)~nt pediu, ontem, os seguintes oticos: 

da Paraíba, na importancia de réis Irmã.os o direito ao cancelamento da X.º 994 - Ao diretor de Fomcr.to 
774S500. 1 v1 responsabilidade relativa. ás guias d~ rla Produção. rem~tendo a requisição 

N. 0 8.862 - Do Banco do Brasil. desembaraço ns. 1.091. 1.470, 175, n. :!5, daqnel:::. Diretoria. onde cance
J.,. p. de SjA Barbará. na importan- 1.032, 171, 242, 540. 3.389, 179 e 182. lou o par de sapato:s. 
<:ia de réis 14:242~800 relercntes ~os exercícios de 1935 e N.0 9fl6 - Idem. idem, devol\'endo 

N. 0 9. 107 - D'\ Anglo Méxican P~- 1936, expedida's pela Mêsa de Rencia.=>· o empenho n. 253, da. lmportancia d.e 
trole~1m Company Ltc1a., na impor- de Santa Rita. . 4\JuSOOO. "m favor do sr. Evandro C. 
tanc1a ele réis 1:300$000. T J N. 0 8. J97 - De Severino Francis. Ribeiro, a fim de que seja. devidamen

.N. 0 !L l~l - De René Hau~heei: &. co. - O Tribunal da Fazenda reco- te especiiicada a. referida despêsa. 
lm .. P..a nnportancia ele réis 616S500. nhece o direito do sr. Severino Fran- N.0 997 - Idem, ldení, devolvend·.) 

N:º 9.317-: De j. Barros & FilllC' , 1 dsco á re?titu_içâo da irr1porta11ria c1e e empenho n. 250, da importancia d~ 

Mo\·imcnto gc1·al d(" onlcm: 
E'.1-:istiam 239 reclm;os. nõ.o home 

moviml:'nto de entrada e saída de prê
sos, ficaram existindo os me::imos 25f\, 
sendo um não arraçoado por esta Ca 
dcia, por ~er alimentado ás suas cus
tas. 

Fóram. hoje, distribuidas ::!8-! 1;1-
:ões: 15 aos prêsos qu~ se encontram 

cm diéta na enfermaria, 243 aos de
mais presos, 15 aos empregados. f:f 
aos soldados que conduzem os presos 
aos serviços externos e '2 rt dois meno
res que se encontram neste presidio 

Permanente ã S P , guarda ele 1." 
classe n. e 

rtondantes: do tráfego, fiscal c\1? 
1. ª classe ,1. 50: do policiamento. fis
cal rondante n. 4 e guarda de 1 · 
classe n. 9. 

Plantões. guardas civis ns. 23. U~ 
13 e 73 

Boletim nume~o 103 . 

Para conhccimenlo da corporaçã., 
e devida execução, publico o scgutn 
te: 

N. 0 9. 021 .-:- Do mesmo, na impor- tis pago en; cluphcata na Mésn. ele I ção Fiscal ele Ing:á. a fim cte sen:m COMANDO OA POLICIJ\. MILl'l't\k I - Recebimento de importaneia --
i:..a 1mportRnc11 de 1 :8521',20€t1 ·,~1~000, do m1posto ~e venct.as mercrin-· J :37Sl0~ .. emiLldo cm rovór da Est;;.-

tancia de reis 2:031S600. , t Rendas de .Ltaba1ana. lesclr.rec1da!- as despesas a que se- rc- no C:STADO OA PAU.AtUA UO O sr. aln-cxa1ife pag~dor c::>1111n1.ic,'"lll 
N. 0 R. 830 -:-- Do mesmo, na impor· N. 0 1. 028 - De Ferreira Amorün rere o mesmo NORTE haver recebido da l. ª S T., a impor-

ta.ncfa de réis 882$000. 1-11· '& Cia. -:- O Tri~unal não reconhe- ;-.l." 998 -- Ú!cm, içiem. remetendo Quartel em João Pcssôa, 11 de m:iio tancia de lOOSOOO. sendo 95. 000. para 
.N. 0 8.963 - De J. Minervino & ~e ? ~h~eito da fl!·1~1a peticionaria á a cópia do telegranm do sr. José Je 193~. ' o Tesouro do Estado e 5SOOO, para o 

Crn .. na importancia de réis . , . . . 1est1tmçao requenüa, por fal_ta cl<' B~zerr" ~·[arinho, responder.do ]),2tv I Serviço para o dia 12 1quinta-fei- c..ofre do CE .. co1'rC'spondente ás ren-

1 ·~~c;6Z~261 - De Dias Galvão & j ~.~n;;~:~~!~. 
1~~ª1

ce\~ti~õ~~·o~~~ Jf~~~~~~ : ~~\Jt~/:,nt30 d~i~eg~.~\~~~ei~li ~~1:t~ri; rnl ·. , "ªi; ~q~e:!frc~:cç:~ ~~?cadt~~ d_e ~~1\~~: 
Cia .. na importancia de réis prova de que as mercadorias cons- / fim de ser atendida á solicitacã.o coP.s~ Dia a Policia. 2. 0 l.cnente G3'le- ga-se ao sr. almoxarifc pagaaor. do!s 
5:390S000. , · · · · · tantes das guias tenham chegado ao · tante do mesmo · Uui. rilicates d~ selai placas de veiculou, 

N .º 9.333 :-- Do mesm.o, na !mpo ._ ponto do . destino cl.elas acompanha- ! X." 999 -. Ide.m, idP.111, de\.Oh'end.o ~onda á Guar.nição. sub-tenente l r:d~uiridos po.r con~JJra aos srs. Oli-. 
tancia de reis 4.917,;800. das. O Tnbunal resolve tRmbém cha- e empenho n 252. da quantia de.... Ozeas \eira Borges & Cia . por conta do 

N._0 9.2:?!l - Do mesmo, na itnpor- ma~· a atenção dos funcionários que 

1

70SOOO Pmitldo Pm fn\•ór de Albert.o I Adjunto ao oficial de dia. 1. 0 sai·- cofre do CE. 
táncii ctr réi5 1 :265s200 registraram as aludidas cert.idões, d~ Gomes da Silva, e pedindo esclareci- gento Ramalho. III - Petição dcspachad.1 - Df' 

N. 0 9.140 - Do mesmo, na impor- , ez ci~1e, em ~ace d~ lei, o registro só mentas a respeito. Dia á. Estação de Rádio, 3 ° sar- Alfrédo Coutinho de Paiva, rcsiclent~ 
taJ'lcia de réis 3:274S200. poderia t~r sido f~1to á presença das N.º 100;! - Idem, idem. enviando gcnto A?rton. e:u Gurinhem. re,querendo restituição 

N. 0 0.203 _ De e. Rosas & Cia li~:ercadorias, verif1cad~ a sua ex~ti· processados devolYidos pela Secreta- . G 1,iarda ~o Quartel. 3.
0 ~argcn!o àe sua certidão de idade, que se ach 

na importnncia de réis 1 :4'10$000. ' ª.ªº em face da nece::;saria conferen- 'iria da ,.: azenda e pedindo esclareci- r..1:ario Ferreira. , . arquivo.da nesta Repartiçiio. - Co-
N .c 8.399 - D~ Sta~tdard ôil Com- eia. . 1nentos mmuciosos sóbre os mesmos Gt:~rda dc1 Cad~1u. 3.c. sarJen1;0 n:o requer. mediante !'tcibo. 

pany Of Bn1sil, na importáneia.. d:.: N u 65 - De Antonio Leal &. eia· N. 0 fl95 - Ao chef~ do Departç1.,- Valfi6~~o Cavalcant1. . . 1V - ~ulta. P!1:'ª - Pelo r,;r. Ma-
. reis ?.:158S900. _ - !~ ·A' .vista -d~s. informações no pro- mento de Clnssiiicaça~ Interna do • Elct11cist.~ e telefomsta de dia, ~oi- nuel More1r~. foo_ paga a ntulta ele 

N .º 9.060 - ba mesma, na imp01:_ lcesSflcl'O,-õ 'TribÜu8.l da Fazenda re- Algoclão, informando ~obre uma cll- cacto 8cme51o . ~~ao,_ por mCracao do Regulamente 
1anc1a de réi.'j 324$500. . I conhece á firma A:ntonio Leal & c 1a. ü·rencr enco1.trada no. mapas rem.·~.·. .- O 1 B. 1._ e a Cia . de M. trs d::.i.- ao Trafego Publico 

N.º f1 .085 - De Avila LitlS & eia o direito a restituição dn quantia de tidos por aquela Chefia ia_o ~u: s.uaraas do Quntel. Cadc a. 
L.Ld~. _· na import,mda ele réis ...... l 103SOOO .. d1 imp?sto ~le esta.tistica p;t- N.º .. 1.00_0 - A? pres~dente do Tr!- Publlca,. teforcos. e patrulhas (As.) Tenente João de ~ou,a e 
l 800~000 go no duplo e mdev1damente á Esta. bunal de Ap~laç-ao, sohcitanclo mfor- Boletun nume10 103 Silva, inspetor geral. 

N. 0 9.10.6 -. Dn Anglo M~!c.an PC· ·,ção !<'iscai de A Nova macoes sobre se já p.assou, em julg1- <As.) Dclmfro Pereira de Andradr., 
t1ole~1m Con,pany Ltda., na impor- do a sentença condenatoria do fun cel. cmt. geral. rac~~r:;:v~1;; ~u;:i\~.!~~~~r~· Fcnei• 

to~c1: f2·.1~;is _:3:~~~-~~parLicão cios Secretaria do interior e g~:';;·ioPút1,cafir;,tºnfos~e sa;,it':.~~ "1 (F====================~====-'-' 
~~;,~,f..'nc,~1~;i~~1, ct

1
~~

5
cfoaraiba. na 

I 
Segurnnca Pública 0 ~,::, t.~'.bttca~º ~~;J~;~1~Jú1;j~çãi0,~ 

t~~~: 1~~43:.iB'SG~~ mesma. na ,mpor- E~~DJ~NTE "'no SECRETARIO DO ;g~g~~~~g.ª ei~ i~~~~-r~~1ci~ef~\tu:ra .til; 
No 

2 
1 Petição : Mamanguopc, como au;dlio do Est:;,. 

port"aniia· 7~: ;:;is D~
4
S~~s.ma, 'na im- do paro a conslruç~o da estrada F-

J De F'ra11c1sco .Luiz Coneia, arqui\'is. ,:laudo a séde daquele mumc1p10 ao 

naN j~11g~~7a\1c~ ~! 1~~ · 2 ~~t~05{{att. l ;a o~ª G1~1:!~!º1~f vife r;'q~/i~g;d:~~f;~~ distrito de Baía da Traição. 
N. 0 9.080 - De Jose Justino Filh•,, ze ll:1) dias d~ f<::ria~ regulanicntare::. K.º 1 OO! - Ao sr. Interveiitor Fc-

na lmportancla de réis 1 :958$000. - Como 'cquer . deraJ, remetendo a cópia de um on-
N. º 9.103 _ De Alvaro Jorge k cío dirigido a esta Secretarín. a res-

Cia .. ~,a importoncia de réis Secretaria da Agricultura, 1~eit~n~~rv1c~~\~~·~11e~~?a e~~~iad~ev~i,f1~~ 

l:~
7
~ go25ó De F. Mendonça & 1 Tcixcirn de Barros. 

Cla. Ltda . na lmportancla de réis Comercio, Viac:ão e o. 
l :026S200 Públicas CAOEIA T·únLIC.\ 

Emp1·citacl:i~: - O Tribqn:il \"bou; EXl-'EDIENTE DO SECRETARIO DO EXPEDIENTE DO 
DJA li. DIA li· 

CAl'I'l'I\.L 

DIRETOR DO 

NU 4.628 - De Anis1o Po~·firio AI- Port~\ria~: 
ves, de réis 8001'000 . Oficio u.0 512 - Ao dr juiz de 

O Secretarjo da Agl'iculLtu?, Cc,- ! direito da 2. 11 vara ela capital. remc
mércJo, Vlaçuo e Obras Pubhcas rc~ 1 tendo uma petição do prêso Jo.sé Soa-

N . 0 13.304 - De Samuel de Brlt0 
de réis 4 :648~100 

ltr;stllui~ÕC!;: - O TribUO:lil autor'- !rr=========================',\ 
zo:=., 8.986 - De Antonio Guima-, A N T E s D E e Ü M p R AR / 
rãcs, na huportancia de réis 800$000 CIMENTO 

N. 0 2.878 - Da Cia. Brasileira de , PARAI'BA 
Eletricidade "Slemens - Sfl>,l.lekcrt 
S. A., na importancla d"nq,:2()QSOOO. 

N . 0 8 .961 - De Avelino Cunha & 
Cla., na imp6rtancia de réis 
l :300$000 

consultem os preços de 

CUNHA RtGO IRMAOS 

CHAPÉUS 
O maior sortimento da praça cm chapéus 

de palhinha, lã e pêlo, do que existe de 

--mais modem o, - encontrareis na --

"SAPATA RI A D AS N E V E S" 
- PREÇOS SEM CUMPE'l'IDô lt -

AV. B. ROHAN,160 
N .. º 8.590 - De Dias Galvão & CIR., 

na. tmportancia de réis 2:400~ 

N ° 2 52!i Dr .1 Br1rros & Fi- ·~=============*=-============:d) ~-=========================::!) 



• 
A UNIÃO - Qu;n(a-íeirn. 12 de moio de 1938 

O CINCOENTENARIO DA ABO- EM VÉSPERAS DE FICAR INTEIRAMENTE CERCADO UM 
LICÃO DA ESCRAVATURA EXÉRQTO DE 400 Mil CHINÊSES NAS 

-~ 

tidade de material bélico para se de
fender. pedindo ao mesmo tempo, a 
adoção de "mect1dns concretas para 
auxiliá-la". 

T 1 t o Palácio dn 2.
0 

- Abel'tura dn sessão pelo sr R M AD DE TAHIER (HUANG 
Red~~eçâo~g~r. s~c;1;ã~~~nn comis:são or- Secretário do Interior que empossará. p OXI ID ES -
gamzadora das testividades comemo- a nova diretoria A~IOY ESTA' ENVOLVIDA EM ('UA-
rativas do cincoen1enorio da abolição 3.0 - Conferencia sõbre a data pela _________ MAS 
<ln escravatura oradora do "Centro·· senhorita Yola.n-

Assim. ficou estabelecido o seguinte da Lopes. A CIDADE DE AMOY ESTA' DEflNITIV AMENTE EM 
programa a ser executado, amanh~. 4.u - Piano - Minuetto em sol 
nesta capital. em homenagem ao dia maior - Beethoven - Orlando Bar- P O D E R D O S J A P O N Ê S E S 
dnA~bt~ç:rºas~a_E::.~;:tc~\:brada pelo bo;~· - Discurso pelo presidente do LONDRES, 11 iA UNlAOl _ No- A GIGANTESCA OFENSIVA DE 
Revdmo. Arcebispo Metropolitano. na "Centro·· sr. Arnaldo Leite. ticias de fonte nipónica infonnnm que SU-CHOW A'l'EMORlZA OS CIII-

CHANGAl, 11 <A UNlAOI 
Noticiam as agências de navegação es
trangeiras que a cidade cte Amoy está 
envolvida em chamas. em consequên
cia do violento bombardeio naval qu~ 
sofreu, ontem da e~quadra. japonêsa 

Catedral. Ao Evangelho. sermão do 6.° - Poesia - "Crepusculo Ser- dentro em breve cerca de 400 mil sol- NESES 
conego João de Deus Mindêlo da t.anejo" - Castro Alves - Zuleide dados do marechal Chiang-Kai-Chek , OS NlPONlCO·s DESEMBARCARÃO 
Cruz '-~~·;;;J1, estarão inteirnmente cercados nasi CHANGAI. 11 1A UNIAOJ - No- E:W AMOY 

A 's 10 horas: - Assinatura no P:,\lá- 7·º - Piano - "Réve dum Ange ·· - pro:ximidade5 de Tahier-Chuang tícias procedentes de Han-Kow dizem TOKIO, 11 1 
A UNIAOI - As úl-

cio da Redenção, pelo exmo. Interven- G Luduvic - Maria das Mercês Lei- que a gigantesca ofensiva empreendi- timas notícias divulgadas pelo Ministé-
tor Federal. de .dois rlecretos referen- te AMO\' COMPLETAMENTE EM PO- da pelas tropas nipónicas das proxi- rio da Marinha informam que diante 
tcs á criação da Escola Rural Modélo. 8 -0 - Canto - "Luar 011 Rombr~" DElt DOS INVASORES !midades desta cidnde até Su-Chow es- da fraquissima resiStência chinêsa em 
ne~ta capital. e de 5 grupos escolares - Marluce Borges, acompa~amento tá atemorizando dS autoridades chi- Amoy desembacará. ali, numeroso con-
no interior do Estado. a~ pmno por Antonina Marmho Fal- HONG-KONG 11 'A UNIAO i - nêsas que ~nviara~ para ali milha- tigente de soldados nipônicos 

cofa\1~1 31?i:ictad;n;~~::l~~ ád~!!= c~i .. o -:-: Declamação - •· A Terra Br~- A cidade e o porto de Ar.~o.•· est:!o CC?m- r.es de .. s~ldados a fim_ de defender a OS JAPONtSES TERIAM OCOPAOO 
nida Centt>nário. no bairro de Cruz ~leira - Cas~ro. Alv~s - Mana ~t~,~~~~eo~t.e ~m pocicr dos fuzlletr'.'>'i [ 11~i 1;~1s:~ ieem~~

1
!ª~v~ação nipónica I FU-NING 

A"s 14 horas: - Sessões cívicas em 10.º - C?nto ··São Franci<;co" - ... ~~t~cent~ ~~s ·1nimi as CH:'\NGAI. 11 IA UNIAO> - No-
das Armas. 11<.:spmola de Oliveira Lnna I r' bo b deando eficientemente as 1 

todos os estabelecimentos de ensino E~na Galvao a~ompan1:amento rdf' MAIS ... DE ll!\l, ~~ 1L.HA~ ?E SOLDA- ç g tícias procedentes de Pekin informam 
públicos e particulares ao Estado. piano por. Antom1:.ª Marinho Fal.~ao ~~sct1~~~,a::sF.s .JA ENTRARAM A CHINA PEDE AUXILIOS A' LIGA que violentos combates estão se ~ro.-

A's 15 horas: - Aposição do retra- \ 11.~ -_Piano - IL GU~RANY -- DAS NAÇOES I vaa1p1donºtaªºctesuMladrcªoquPeolalo capital. sobre 
to do Presidente Getúlio vargas, na Ilusttraz1one - E Becucc1 - Yolan-
Insoetoria do Ministério do Trabalho da Carnelro. ~~N-KOW, 11 tA UNIÃO) - O . Acrescentam as notícias que os japo-

A 's 20 horas; _ sessão mílgna ct~ 12:º .-;- Declamaçã'? - . ".A morte ~a ~~;1~~;;~~n~1. ~~eer~1s~~ E~xéI~1~~0 chd~ cu?s!~J0B~~ie,
11

n~ \'.e~Jf:~~ Ca~:= nêses ocuparam a cidade de Pu-Ning 
Instituto HlEitórico e Geográfico Pa- A.guia. - Pe. Ant.omo Vieira - Mana atual gue1Ta já desembarcaram na lho da S. D N., o sr. Welllngton-Koo 
rn.ibano no Teátro Plaza. Beta,nta NeYes. .. . V I D A l.º __ Sinfonía. da "Tosca". 13 .. ~. Canto. - o doce m1sterio •Cni~1, u fl milhão e dez mil sol- representante da China. declarou que 

2.º - Abertura da ses.são da vida - El,1zabeth Cruz acompa- dactos japonêses o seu país necessita -~~ R A D I o F ô ,. 1 e A 
3.º _ Preludio do ·'O Escravo·•. nh.amento de pumo por Yolanda Car-

de4.~~a~~nferencia pelo dr. Alvaro ne;~º; - Piano - "Horas Tristes" - e I N E M A 
5.º _ Fantazia do "O Escr::tvo··. G. ~etallo - Marh:ce B01Jes. . _ 
6 o _ Declamação 1~. - Declamaçao - Nav1?s Ne-
7 :n _ Numeras 

01
:feonicos. greiros" - Castro Alves - Mana Ive-

a 1 - QuartE:.t? do "O Es~ravo". te 1~;~1~;~~0 - "Ciume em razã ., 
bl - "X:mgo' - Vilas Lobo. . . 

5 0 

cl_ - "Toca Zumba .. - Luciano ~ni~c~~a a!ª;!!~o d;o~~~:~~rn:c~~= 
Gnlet. cão s.: - En_cerrame!'lto da sessão. 17.o _ Encerrame.11to da sessão ~ 

~a -;ss~~nom::i~o~~· Instituto His- !\1~0 Nacional cantat.o por toda Es-
tórico, recepcionará á entrada do Tea- · 
tro "Plaza" a banda de musida da 
Policia Militar do Estado, ficando a 

NO LICEU PARAIBANO 

cnrgo da banda de musica e do orfeon Amanhã. ás 14 horas, se realizará, 
cto 22.º B. C., a parte artisticn.. no salão nobre do Liceu Paraibano 

NO INSTITUTO DE EDUCAÇhO dat'a, presidida pelo conego .Matias 
. 1 uma sessão magna comemorativa d~ 

.Esse estabelecimento dr ensino cel~- ~~~~fe~·en~~e~â~ i~~s~sse:t~~=~~~~~n;i~ 

"PINTANDO O SÉTE", NO DIA 22, NO "REX" 
Para as suas exibicões do próximo provocadores de gargalhadas Os J 

dia 22, o "Rex" acaba de contratar marujos são uma novidade: Ella, No~ 
·'Pintando o Séte". uma cinta da No- lan e Gertrude Niesen. encantam com 
vri Universal suas vozes. O elenco tem ainda várias 

O filme apresenta uma ótima se- centenas de atores 
quencia musical e luxuosos c&narios o enredo é delicado, demonstrando 

Além disso tem um elenco interes- os esforços de uma riquíssima joven. 

ff1n~fi~ ~~1
~fu;!~laqn~e éjt'~\~gsª

5
n~n~1~ 1 i~~ai~t~~ ~e~a;at /~~~ ~l::~~~~op~~a di: 

nema: George Murphy, é um galan ele-1 da estréia. Antes do fracasso total, en
g~nte. além de um bailal'ino extra.or- tra George Murphy em cêna, salvando 
dmário; Hugh Herbert, é o chefe dos o espetaculo. 

CARTAZ DO DIA 
PL.\Z.\: . Na vespl'ral 

~1 ará a grande da~a c~m. uma sessao I Demetrio de Tolêdo, lente de portu
sole~e _ que s~ realizara as. 14 horas, guês daquêle educanda.rio. 
no saln.o nobi e do mesmo· Falarão, ainda, vários estudantes 1 

Servindo-se da oporturudade será previamente escalados 

1 

e1:npossada ~ nova diretoria,. do "Cen- A· noite, terá lugar uma sessão so-
t1 o Nonnahs~a de Cultura . l lene promovida pelo Centro Estudan
v Damos a~aixo o programa a_ ser le- tal Paraibano. na qual farão uso da 
ado a efe1~ durante a se~ao sole- P'.1lavra. falando sõbre assuntos rela-

ne 
0
do Instituto d~ Educaçao: c10nados com a data, os estudantes ( 

·• Ca!!.La Di\'n .. , com Ma.rt.h.1. 
Eggert.h e ,Philips Holmes, <la 
·· Ci11e \lianC'a ~·. 

- A· noii~, ·• Libios Pecado· 
re-s", com Eliza.l>t-ih Bc·rgner t 
fta) mond l\Ja.s!;ry, da '"Uniltd 
Ai-tisis". Complementos. 

REPúBLIC\: - "Prision{'i
ros de Deus•·, com Pa ui Lucas. 
da "P~H·amonnl · , }>ela últina 
vez. Complemento. 

IDEAL: - •· Extrações Se 1 
Dõr··, coin Bert Wheeler e Ro
bert \Vhoolsey, da •· R. JC O. 
Radio··. Complemento. 

toà~ ~co:~o Nacional cantado por ~o:itr~~imarães, Marie Santa Cruz 

R E I 

REX: - ··o Ca,:-ador Bran
co", com \Varncr Bexter e June 
l.a.ng, da "20lh Ceni.ury Fox". 
Complemt-oio. \ 

FEI.IPÉIA: - "E1tlf'rraclos 
\'ivos", ('Om Ba.l'ton Ma.e Lant•. 

MllTROPOLE. - "A Princi'
sa da. Sehn.", com D01othy La.
mour, da •· Param ou nt '', "'"' 
sessões continnn.s. Complement. 1, 

1C0nclus!io d.1 3 ' pg i 

menta1::0r - Schenectady - W 2 XAD 
-· 15. 330 Kcs. 19,5 mts 

A's 19,00 - Vincent's Varieties -
Philadelphia - W 3 XAU - 9 590 Kcs 
31,2 mts 

A's 19.15 - Sports. Bill Williams -
Boston - W l XK - 9 570 Kcs. 31.3 
mts. 

A's 19.45 - A. Zalamea, news in 
Spanish 0 (S. A.J New York -W2XE 
- 11. 830 Kcs 25,3 mts 

A's 21,00 - March of Time - Chi
cago - W 9 XF - 6 100 Kcs. 49 1 mts. 

A's 21,00 - Kate Smith Show <S 
A.l - New York - W2XE - 11.830 
Kcs. 25,3 mts. 

21,30 - Maurice Spita!ny's Music -
Pittsburi:h - W 8 XK - 11. 870 Kcs. 
25,2 mts. 

A 's 2.!.00 - Latin American P ',ur 
IS. A.l - New York - W3ZAL -
6. 100 Kcs. 49,l mts. 

A's 23,00 - Bing Crosby's Music 
Hall - Schenectady - W 2 XAF -
9 .530 Kcs. 31.4 mts 

A 's 24.00 - Duke Ellington & his 
Orquestra 1 S. A. l - New York -
w 2 XE - 6 120 Kcs 49.0 mts 

A 's 2.00 - Dance Orquestra - Cin
• cinnati - W 8 XAL - 6 060 Kcs 49,5 
,mts. 

1 êiitco LEGUAS DE COM· 
PRIMENTO G 

S. PEDRO: - Sessão dus deSec•neanefsileeirx~;een11'tºess eºm' dneozsso.smm,1,.õru~s 
l lá~a; - Ocorreu. nesta capital, o J \Gfli\RIUE s · ·, ~ f ... =i. 

J.!me. Newton Lacerda: _ Festeja, nascimento da menma Iára, filha do do 
1

.\Ia; ... , con~: .,~u~· \~~~~:~:·~~~ ~!~irl~o-;,,,:·,?,.F:~1t:ºr~e:1r!~t~~·: !11
!\:S~s e~~~~!r~emdi~:et~·~ ~c~:ot~ 

s T o 
FAZEM ANOS BOJE: 

?~1,•t·l~~~·arnet Fin,t". Complf'-

hoJe, a sua data natalicia, a sra. Ma- dr Orestes Lisbôa, advogado de nota ma.is, :1. 7Y· si·rie de Flash Go•- hci::il da ··Unjven,aJ''. Comple- copice que filtram o sangue, desc!lrre-
ria. de ~~ndo~ça La~erda, espósa do nos nossos auditorias, e de sua espô- don ··, com Larry Suster Cra.b- mentos. ga.ndo-o de impurezas e ven.:-no~. 
rosso d1.stm~u1do amigo, dr. Newton sa, sra, Turizína Smitt Lisbôa que I'--------------------------..! Cada 24 horas oo rins removem do 

acerd?,, clínicC? nesta capital. sangue c~rca de 35 gramm:is d~ res~-
Por esse molivo, deverá a aniversa- pelo motivo, veem recebendo parabens ATOS DO PRESIDENTE DA duos nocivos e cerca. de litro e me10 

riante ser muito cun:i,primentada pelas das pessóas de suas relações de ami- de agua. 
~1:1as relações de amizade, na residên- zade. Não poderá. pcrtanto. gozar de sau-
c1:i do casal, nas Trincheiras. R E p u' B L I e A de perfeita quem não tiver bon_s rln.1; 

- Aniversaria, hoje, a senhorita Nil- VIAJANTES: ~ A debilidade rhenal se denuncia por 
za. ~nofre, filha do n?sso amigo, sr. dores lombares, rheumatismo, altern-
Jose .Onofre. guarda-livros da firma RIO. 11 1A UNIAOJ - O presidente Promovendo ás classes imediata- ções do liquido urinario, .sciatica. 

FP~~~:nrri~i:atu~,i}Úh~e~~a s~.rriç:~ de~;:'~!O sfiuf;ti d~OS~:~•ir~ a~~~~:; ~iin~:I'~~~~:to~~sinou ontem. OS se- ciift:d~~~~~i~~~f~,Ol~a J~iéT~r:rqt~s o~i; ~l~)b:i~~ ~~~hnai;apét
0

r:eeque~1\e~l~g~ 
~énico Sevérn ~e Lima, auxiliar do r:ii~a ~~~~~~ a~~ ante-ontem, o pre- Silva. Laercio Neves. Julio Cardoso, da res de cabeça, perturbações vlsuaes 

"_':C';,. di:/i'.'&~:t~~~~s ~~~;eiª~~~6. S s . que vem _1 eahzando uma pro- Na pasta da Justiça ~~~ss[u;1;n;;u~e7-~~~~~0 ;.:~~~·! ~~;~~~ g~~m~1.~S:~e sy~~;~;:rJos'.'á°o:ct:;r~ 
~a do sr. Jost- Mendes Sobrinho re= ~(cua ~dmimst1açao á frente dos des- r Promovendo ás classes nned1atamen- ele Amorim Alvaro de Sá e Silva AI- resultar molestios grnvcs, como a ne-

~i~e~f:gó~n di~;;J; Távora, muni~ipio iria1:ci~e:a ~:~~~~~io,"!;~v~1g~;•;0 : 11::~;~~~~~: ºJo~~~1~~
1
~~nfi

1c;;:iss,~e; ~~r'h;:;;~~~· ~do~/1l~i~ci~ i;,";;;~~o :.:~~ 1 ~~;f!~· c~;ftr;ª• rhe':'.n1:u!~th\1;;~~~~ 
.--:- O sr. Mário Costa Lira, funcio- efe do Goveino Leal da classe J, Lafa1ete Rodrigues cisco de Macêdo Galvão João Mata-\ etc. Para. 1~mpar, actwar e fortale·~er 

'n'"ei'~-1~s.da Fazenda Estadual em Bana- - Após hgeira permanenc1a ne. sta dos Santos, da clo.sse I e Demetno Ri- razzo. Hilario Alves da Silva Fernan- aos rins e ª. ~exlga, nad~ mcU~or QUP. 
.... capital, 1etorna hoJe, para Bananet- beuo da clas.sf' H do Martins da Fonsêca Gaid· 0 H. Pilulas de Foster. remedia antigo por 

_.,,_ A sra. Ana ~lisia Sobreira es- ras, o" sr. Antonio Miranda, escrivão bernon Pereir; SHvio d· Q . ~n R_,. _ sua existencia. porém moderno quau. 
posn __ do s,r .. Amého Lopes Ramalho ~a Mesa. de Rendas daquela locahda- Na pasta do Educação· meti Ribeiro Gabriel dae Si1~~1~!~·di~- to á sun formula _que ten~ ~rmpr~ 
tabehao ~ubhco em Alagóa Grande. ' e. . . . . Custodio de' MClo Cherif, Carlos !v!o: acomp?,nhado os p1 ogresso!i da. the~ 

- A_ senhorita Elba Neiva de Lu- - E~contra-se nesta c1da~e._ a tr~-

1 

Promo~end~ ó.s_ class~s imediato.- reil·a da Sil\'a. Jorge Preccott, Fran- rapeut1ca. 

:!~~.i~i~a i~stS: p~~~~~io Lucena, co- i~n1~ t~;~;:r:r~e ~~~ F!~:lcr~~t~a~~O ~:;c~ez.s~J~r~t\~~~s.da Jc~~~se ªJ~ldaelui: ~~~~~ 3: ~~·:~ee :?fiv~{~ª c:r~~~rtge ~r~= _ '~ + 

- A senhouta Mana de L Gustavo. Torres._ ad~n1i:11strador da Me- ~aueira de .aiqmvist:>.·.·. Au~us~ Pedro j senbista, Lucio Correia e Castro. Hil- INFORMAÇOES 
Soarc~. filha do sr Elpidio Soar~~rdes sa de Rendas~ cte P1cu.1. oa Sll\ ~ Maia, da classe G, V1tor An~ debranclo Pompeu de Sousa Brasil Fi-
s1dentt' em Catole do Rocha. , re- Prefe1to. Joao Fonseca: _ Acha-se gelo D1umond F.rnnklm. da clas~e H. j lho, Mario Mendes Mesquita e José LOTERIA FEDERAL 

- A senhoriL, Elsa Ramalho f Ih nesta capital, tratando de assuntos e Er~am de M01 ais, da classe I. na Leão Stlva da classe G. e Franci ·co 
da vrnva Maria Ramalho, porpriet1 a hgad~s R. sua comuna. o sr. João Ve• ca~·re1ra de almmauife. Carlos Maxi- Perazzo, d~ carreira· de i~ecanico ~e-

Extra.("áO em 11 <le maio de 1!>38 

em Conceição. ana . nnnc10 da Fonsêca, operoso prefeito tniii~no da Cunha. da classe G; e A- teorologistn da classe r 
- ~ menina Maria Li ~t f' do mumcipio de Cuité. menco Correia de Mendonç~. Arque- A .',, . ~ Vicente Nunes Cord!ire, .11~ do I S. s., que deveró. retornar, hoje, ao lP-u Batista de Sousa, ambos da classe vposenta

nd
~ 

0 
c_ª

1
.~-lro .· CUS

t
Odlo 

tf' na Povoação de Prata o, ies~d~~- centro de suas atividades, esteve on- E; bem como os enfermeiros. Odete ~l Js i~ So~a,. 
0 

escuturn_110 Jacm
de Alo.gõa do Monteiro. · inumcipio tem á tarde, em Pa.lacio, apresentando Se~bra Brites, da clar,;se G: Ester c~n.- a~ei~e ~v~ ~uu;sr~

1ª1 ~ odaJt~dante de 

Sou!>a. aviei, residente em Prefeito Carlos Pessóa. _ Encon- · de t~soure11:,~ aa agencia po~tal tel~-
tra-se nesta cldade, 0 dr. carlos Pes- Na pasta da Viaçflo: gr~Jica de Sao José do M.iplbu, no ~~o 

9 547 - Rio 

17. i77 - Natal .. 
17 .013 T S. Paulo 

200:000~00 
20 :000.000 
10:000MJOO 
5 :000$000 
2:000~000 

1

5.282 - Penha .. 
5.8H - Rio .. 

ESPORTES 
- O menino ,José filh Ias suas despedidas ao Chefe do Go- neiro dos Santos. da cla!:.Se F e Loui- n °~11º e1re.1a e ousa._ 

l'lsLídes Snmpaio X .· .. 0 do sr. A- vêrno. . -"ie Bernardine Murrav, da classe E. .Nomean~o. ~ agentP_ com funçoes 

- A sra. Nenen de Barros Machado, sóa, opero~o prefeilo de Umbuzeiro Promovendo ás classe.~ imediatamen- Gi ande do Norte, Francisca ~eze11 a 
espôsa do dr. Aluts10 Machado, fun- onde vem realizando uma eficiénte ad: te superion:s, na ca':"'rcira de engenhei- Dias pora tesoureiro do pa.ctrao E: LIG.\ JUVENIL DESPORTIVA PA-
r\onárlo de categoria da Diretoría Re- ministração. ros Franci5CO José da Costa Barros e Helena. Sans Afonso, para ajudante de RAIBANA 
g1onal dos Correios e Telegl'afos nes- Ontem. s. s. esteve 110 Pala.cio rl.a Domingos Romulo da Silva Campos. tesour~i~o 
ta capital. . Redenção, resolvendo com O sr ln- da clas5e L; Paulo Pinto Ferreira da Dfmitmd~, por :tbandono de empre-

- A senhorita. Noemi Carneiro, f~- lerventor Federal assuntos de inieres- SiJ,·a. José Carlos Chermont Rodri- go o cartell'o Ra1munclo Cabral Bar-

~~. ~~sf~én~:v.;~n~o~~r;~i~~. d~u~~~t 5e da importante comuna que dirige. d~e~1:ss~s;~11iséºi~:~\ã~~ ~fi~~·t:~ t?:~: °ctese;;Jt~l~ co~n~nartfs.~ii~i. :: 
pio de S. Joã<' do Cariri AGRADECl:\-1EN'10S: rais. Pedro Caminha da Silva Leitão, 8 e 10 do regulamento. Luiz Modena. 

-- O sr. João Leonclo de Brito ar- classe J; Paulo Peticr de Queiroz. Le- tesourei~o; exonerando o carteiro Da-
tist.i. residente nesta cidade ' D:1 sra. Pia. de Luna Freire, espô- onida.s Alves de Oliveira, Anisio Pinto no Muniz de Brito; e concedendo exo-

- A menina Daura. filha do sr. sa do no~so prezado amigo, sr. José Kampfle, Afonso Henrique Furt~do ne~acão_ ~o estacionaria Isaura de No
J:oão Pessôa de Brlto, residente em Augusto Roméro, funcionário da Ins- Portugal. Rolando Ramos Costa. Lou- vais Leitao. 
Araçagí petoría de Obras Contra as Sêcas nês- rival de Almeida Castro, Pericles Fa-

- A sra· Mari:i de Andrade Gua.1- te Estado, recebêmos um cartão de bricio ele Barros. Thucydides Rodri- Na paSta da Fazenda· 
b<'fto, espfuia do sr. Lourival Qual- agradecimentos pelo registo que fizé- gues Lopes e Raimundo ClA.udio Cor
bC'rlo. proprietário nesta capital. mos do seu natalício. ocorrido rec,:m- reia Leitão, do clas~e I; e o.inda. Avi-

temente dio Mélo. da classe L. 

Nomeando: o oficial administrativo 
H~n~en Rosa. para exercer, em co
missao. o cargo de assistente do dele-, 
gado.fiscal no Rio Grande do Sul; e.' 
intennamente, conferentes da classe 
D, Antonio Pereira ele Castro Pinto 
Junior, José de Angelis, Luiz Pereira 
Rodrigues, Roberto Oswalcto da S1lva, 
Azevedo, Francisco Cavalcnnti de Re
zende, Sebastifio Frtderko Teixeira e, 

Reune-se. hoje, á hora e local do cos
tume. a diretoria da Entidade Máxima 
Jm•eníl, para tratar de assunto con
cernente ao in1clo do campeonato, 
que deverá ter lugar amnnhã 

O respectivo presidente encarece o 
comparecimento de todos os diretores. 

Osmar Laureano Bezerra. Luiz Felipe
Ramos MéJo. Afonso Felípe Courseutl. 
ErsomP de Sousn Meireles, Manof'I Ro
berto MartJns. Nic1a Marques dos San
tos, Maria da Gloria Neves. 

Nn pasta da Agricultura: 

Promovendo âs classes twectiatn· 
mente superiores: o zootecntsta An
tonio Teixeira Vinmão. dn classe K; o 
ag-ronomo Jefer.son Firth Rangel, da 
clnsse I, e o ngronomo do Fomento 
At::ricolu Milton Barn.·ira, dr~ classe J, 
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COMO FOI JUGULADA A NOVA 
INTEGRALISTA NA CAPITAL DA 

INTENTONA 
REPúBLICA 

cconclu.süo da 2 • pag.) 

rebelde fez f, poliria, destaca-se a que 
hC refere á eovnrdia do sr. Belmiro 
Valverde 

Dt.sse o ~r. Luiz Gonznga que ás 2~ 
horas de ontem fôra chnm:i.do á res1-
denci.n elo ::;r, Belmiro Valverde, de 
quun recebC'u um cnminhflo com 50 
homens nrmndo'-. dP fuzis. bomb~s. di
nnmite.s e outros explosivos. a fim de 
atncar o P.1.l[tl'i0 Gunn:1bara 

Arrescentou. por fim. que os sr::;. 
Belmiro Vnlverde e o medico Barbosa 
Lima. chcf~i,, êo mo,·imento. haviam 
ncado no r:lto do morro. atr6z do P:i-
1:iclo. ac;tt:ir<lnm:o a opo1·tttniclnde pa
rn as:-t1111it· o po:.Jrr 

TIROTEIO 
BRO 

NA RU.\ 2 DE DEZEM-

RJO, 11 tA UN'IAOl - T..,,ndo-se 
i11Jorn1ndo c!l' qm· nn cPsn n ·· !1 rta rua 
z de Dezc·mbro havin uma l't\h:la intr
gralif..111. 1x1ra nli se> cUrigiu \llll t;uai·cln. 

Ao chegnr, porém. no refcriclo locnl. 
foi rrcebiclo n bal:'t, e.stabel<'cen-lo-·;c 
t'Crrn<lo tiroteio en1re, os camisas ver
des r outras autol'idadcs que chega
ram. no momc,nto 

Do combate n'sultaro.m mortos e fe
ridos. sendG cfetu:-idns várias prisões. 

OCUP\DA UMA E'lTAÇAO DE RA
DIO CLANDESTINA 

RIO 11 <A UNIAOl - As outorido
des oc:upar;un lnilit.nrmente uma estr.
dio dr ráctto qne. de~de os primeiros 
1ninutos de hoje. fa1.ia prop;1~:r1nda 
-;ubversivn, clanclo falsas nolicins n 
propó:,ito da mtc•ntona. 

Plti:SO O SR BELMIRO VALVERDE 

RIO, l l 'A UNIAOI - A policia e
fetuou a prisão rle Belmiro Valvcrde, 
destacado elemento ela extinta Adio 
Integralista e um dos chefes da frn
c:n.ssada re,•olução de hoje. 

Submetido a rigoroso interrogrttório, 
o perigoso sectário de Plínio Salgadl') 
declrtrou qu,. o movimento é inteiri
mcntc integralista, estando a cargo da 
ala rc-volucion:1ria do Integralismo. 

FABRICAS CLANDESTINAS DE MU-
Nl(.óES INTEGRALISTAS 

RIO 11 <A UNIAO) - Nns inúme
ras diligencias efetuadas pela policio. 
foi descoberta uma fábrica clandestina 
de granadas e outros engenhos de que 
se serviram os perturbadores ela ordem. 
no frustrado movimento de hoje. 

Os respon~:weis por essa fábrica e
ram os "sfi.lgados" HeiLor Mo..rtins e 
Antonio Cardoso, 

PRl!:SO O GENERAL CASTRO JU
NIOR 

HTO, 11 (A UNIAO) - Foi efetuada 
n. prlsão do general Castro Junior, um 
dos chefes da rebelião integralista. 

o ncme do general Castro Junior 
era um dos que compunham a junta 
~overnativa cuja constituição foi fal
:samcnte divulg:uia pelas estações de 
d.dia cm poder dos rebeldes. 

UMA LANCHA FORAGIDA 

RIO, 11 IA UNIAOl - Muitos inte
gra.Hstas fugiram a bordo ele uma lan
cha depois de fracassndo o movimento 
revolucionaria. 

A's 13 hora~ essa lancha foi vista na 
altura de S. Gonçalo, tendo os seus 
tripulantes o propfo:ito de ctc~embar
car, mas ã. 9lsta dás autoridn.cles rc
.'>olvernm rc·troceclc>r novamente. A po
lidn mariLfma et.Lá no encalço 

Pftf:SO 'o MAJOR PAULO LOPES 

RIO, 11 t A UNIAO) - Foi preso o 
major Paulo Lopes e imediatamente 
recolhido ao quartel cio 1.º Regimento 
de Cavalaria Diviiüonárin • 

JêS'TAÇOES TELEfi'ôNICAS OCUPA-
DAS 

RIO, 11 <A UNTAOl - Os r<'beldc.s 
ocuparam, no cle!lngrnr o movimento 
u ei,tacão telefónica 4-8. de onde ex
pulsnrnm as trlefonistas 

PRllSOS VARIOS 
MAP..INIIA 

OFICIAIS DE 

RIO, 11 - 1A UNIAOl - As auto
rlclucles efetuaram a prisão ctc mui
tos oficiai!'! de Marinha, implicado,:;, 
no n.1ovimento lntegmlist:1. 

Essrs olictuis estão recolhidos n:i 
!lha elo Oovcrnadm 

FERIDO O fRINCIPE DE BRJ\· 
G,\NÇA 
,'10 11 - , ,\ UNIAO> - Entre 

<ls frridos rC'colhic!o'i ao Hosuital 1c 
Pronto Sorôrro figura o príncipe Pe
' ro c\l' Orleans e Bragança, bisnét".> 
c'o C'.\-illlDt·r~clor D. Pedro II 

UMA DAI' PRJ::;OES MAIS IMPOR
TANTES 

RIO. 11 - tA _ N. 1 - Incontesta-
\'Cimente, uma <las pnsões mais im
nortnntes cfPtuaclíls, hoje. nelas· au
t011ctndf":;, é a do .sr_ João Gasé, rico 
inclllstrial aqui residente 

oresentc. J<t fõrnm efetuo.das cerca 
rir 500 prisões ele int.egrrtlistns e MlS • 

pf'itn~ 
Grande m1mcro dos présos está rP

"Olhido á Ilha elo Governador. sendo 
c11e mllitos mnrinheiros estão na Pe
nitrnci'lri~ 

NA CASA DE CORREÇAO 

presidente Getúlio Varga<: cUrigiu-lhe· 
a. palavru, dizE>ndo: "Vo<:Cs nflo fi7.e
ram mais do que cumprir o ,e11 dr>
cter. Aliás eu jA tinha n cntnn rtis. 
:-.o porque o Batalháo de Guardas e~ 
o meu Batalhão" 

JULGAMENTO SUMA'RIO 

RIO, 11 lA UNtAOi - Todos os 

Prrsid1•1ite Ge~~tlio V3:n;as - ~lo - ! Pat~ia Respeitosa~ saudações. 
Jornalista\ par:uoanos mt.ermed10 As- + Oi·ns Ba1·bosa. presidente. 
.c;ocinção Paraibana Imprensa momen- 1 Presidente Get.úlio Vargas - Rio -
to q~e .Brasil é atingi(l? su~ propria Congratulo-me com vossencia pela ví
digmdade Pf"l'J)C'tração tnommavel a- 1 tórfa do Estado Novo contra os asso.l-

·

tt;nta.·clo. _ p.csr,oa. l gr:mde Chrfe E.,taci.n l tos de gent.e se.m noção de brasílicln
du,po,c;icao vossencia para luta mais d~ f' sem co11c1êncta das razões pro
dr.cisiva estab1lidrtc\c E'>tndo Novo en- fundas que motivaram o golpe de det 
c:arnacto iigura exponencial eminente cte novembro Saudações a.tencio!-ins 
or,1s1le1ro de cuja bravura .:;e orgulha Cônego Matias Freire 

RTO, 11 - 1A UNIAOI - O Minis- integrnhstos qur pr1nki1wram cto mo-
1 ério rln Gu,..rrn desmPntiu n notkiJ. vimento :,u1,vers1vo sPr:ío julgados su
cta lJl'isõ.o do general BC'rtoldo Klin- mario.mcntc TELEGRAMAS DE SOLIDARIEDADE TRANSMITIDOS AO 

INTERVENTOR ARGEMIRO DE FIGUEIRtDO ecr. nc:rescrntanclo que êlr se uC'r ., 
·_111cwts rrco111;(10 à C~sn dl' Corre~·~.J. I BOLETINS SUBVERSIVOS APnr-

ENDIDOS PELA POLlC!A MI-
C!RCULATl DO MINTS'fHO D'. NEIRA 

GUERRA 
RIO. 11 ,r A UNIA01 - A polic;.a 

RIO, 11 - r A UNIA01 - Após su- desta. co.pito.l o.preendeu, de ont~m 
foco.do o movunento subversivo, e, 1 pora hoje, inump1·os boleUn.s ele pro-

Logl') qu.:- foi conhecida a crimin'J- u, intel.{Ltli.sta contra. a ordem e· ~ 
~ l subl~vac o int.egralista 1rrompiciA \dignidade da Nação, aqui cheguei re
l! . .'l. l"apitaJ 1<·ccral. fôram enviados "lO nevando ~o eminente chefe e anug:o 
!-T ini,ervr_ntor Argcm1ro de i.,i~ue1- toda a minha ab~oluta sohdariedncle 

~fi~?·dgo E~
1
a
0
c.lo~e~!ªmc~~~ª1~rte!>ri~r~~~= ~:;'m ~1~:~2~e~s e::~:~~,r~~ \'~~,.~t!~ 

~\~,\~;~t~oos dn c~.~~::11c~,t~~~1:vi(ta.-.u~~r.ft~; ~fi~~~d:nf~:J~r~.1v:L nss1nacto.-. J)(•lo bl' 

_,nihtarc-i- comunic::1ndo-llws o ·111spi .. 
dn~o ntl')l'J{('t'llTINIIO CXPRESRJVO TELEGRAMA nr 

tO'.; dr irrestrita solicto..rlecladc rt.o 1...,11€ em Sapé. Atenciosas saudat:":õcs - !\l
le Na.cíonal. numa evidente demon· - ít"U Rabêlo. 
tr.1cão etc integridade ao regimen ._:om Jcão Pe~sóa. 11 - Intrrvcr:tor A,·-

U1!A NOTA DO ITAMARATí 
PRESIDENTE TERRA AO PRE
SIDENTE GBTULIO V AH.GAS 

v1gõr. gem!ro de F1gueirêeto - João Pes!,,.On 
}'Oram os seg:umtes, o:-; telegrama.,, - Cumprimento vos:-;cncia P· ·la v1to-

l f:'Cc!Jiclos, ontem, por s. excia ria dos últimos Q(·Ontr-ciml'td.os do 

RIO, 11 - l~'\ UNIAOl - O mi- R~O. ll IA UNIAOI - O l"ll"P~ide~lc A;;~~~:ggi:p;Ígu~lrédo- -I~~~t;e~~t· ti·:1~cteEf~:~eiq~:~r·:e:c1alrt~~1\~~~ l~;i.~= 
nistro ~~valdo A1·:1:1ha. r~di~iu uma. Get_ulio ~arg~~ s1i~~~1~u;;.;1~~1siv;er;~ sõa - Cong-rntulo-me com vosser:c1cl dso. - Odon Leit!' 
Pota of1crnJ qu~ foi _d1stnbwcla yo:· legiama ºh~r~ do Govérno Uruguaio pela vitódn da lcg:alldade com ddk- Jofi.o Pessõa, 11 - F.xmo. sr. I11-

t_nclas ::,<s. l'CJJre~cntaçoes d1plomit1rns ~~ .qu~.~eftcito O eminente e ilustrr \1ção do tr.ovimento inte~ralista ul 1 ~~ terv.;~tor Federal nGste Estado 
< st rangPu n.s. _ . . 1 

• brilhante vitória alcnncada m~:unente Vf'nilcado no Rio, reste.bel. .. - Palac10 da Rede~cão -- Capilal -
. A n~ta ~º. chnncelcr brasileiro re- ª!~~go 6elt1iml ~s da ordem e da· se- J rendo-.;e a completo ordem ~m todo ') Em nome da L11p ProleLaria cl0s 
1'.;ta mmul·101;nme!"'_LC' t~dos os ai:::ontc"-

1 

s~rai-1 as nacimfal'' ' pi:ds. Na pe~sua de vos~yncw. reafi!'- Carroreiro; hipotéc:o a vo.ss~ e:xcelf'n-
c imcntÇ>s ~. nonr..:-..is clesenrol:i.~o<; .ne!:· g <' 

1 
mo .soliclafil•da.dr lrrestnta e ab~;olu- eia todo C' 1poio e soh~ancctndc eia 

tr. capital, na madrugada ele hoJe. OUTROS DESPACHOS RECEBIDOS!'ª con. fl::i.nca _nos dtbtino:,. do ~tadn fac.·e do .morr_{nto. atual taz. enclo. VO~i.l;:; 

CONFERF.NCIA3 COM O MINISTRO 
I 

PELO CHEI•'E DA NAÇAO r1~1\:~~ te~~~~iciªe/[;nt~;tú~~ei~::.:/ ~e~~ ::~icii~:rn~e~.~~~lnc!e ~eci~~~--
DA GUERRA RIO, 11 tA UNIAO, _ o presiden- A.t_enciosas souciacões - Lduarclo Fe1·~ 11:-1ss:lo p::..ra ,0Iic1tnr a vossa excele:n 

. te Getulio vargas recebeu, ainda, inú-11r•r~. oycfC'1to oa a fmeza de t.r~nsmit1r ao rm1-
RTO, 11 - 1.-\ UNIA01 - O ~nims- mero: despachos rm que Chefes de e.nele cio Rocha. 11 -- In'.erventur 1 ente dol!tor G~tuho Vargas a nos-

tro E.unco Outra, apos COJ:1Lm1car-sc Estacto outras ··rntoricla.des e amigos F.edcr.ll .- J. oão Pcssõa ~. No mo- ls::t 1rrestnta sol1clanedade. - Pres1· 
<'?!n tod.o~ O'i comandantes das Re- pl·olest'avam ~ s·. excia seu incon,di• mento em que maus bro.s1JP.iros s~ dent~ ();.1 Liga Prolet.nia do, Ca.tTl,
~·0es chngl\l-Se ao Quartel _General cional apoio na repi·essão á masórr-a voli:.:.m cnnunosamente contra o gr::111-11·eil·os. 
nn. l." R. M. onde c:on1cr~nc1ou lon- ir.legralic;;.ta ~f· Chefe Nnciono.1 presidente Gclu- Cnb~dêlo. 11 - Interventor Ar:;~'
~.nmente con'. o SCll r~:,;pect1vo coma!'1· ·Entre éssCs telegramas destacam-se I llo y~r~as, vr-<)ho em nome ctes~e ;f1~ro oc Flgueirédo - ~o: o Pe:~son .
uante, gene1~l Alme110 de Moura e 05 do Governador Benedito Valadares. mumcip!O _reafirmar por 1~1termed;,o ! H1poter:1mc,_s a vossencia a noss~ ir
outros .generais. , . dr Minas Gerais, interventores Arge- Ide vos:.;enria a 110:.;s.1 ::;olldanPdo.dc :ro l rcstr.itn solld,Hiedade contra o ll'!}})a-

n.f'.to1 nll.ndo .ªº. seu gn.bmet:, _ o t.i- miro de Figucirêcto, Le.onidas de Mé- novo regimen. Saudações - ~a.t.u1a. e! t.rlot.1.co e cn::1~no~o movi~1enL~ 1alf-
t.~la1 da_ G.uena 1ecebeu o_ cap1tao Fe- lo, Landulfo de Almeid~. José Malcher I Maia., prefeito g-;-alista irrommdo na cap1t~1.l o.a R 
l~nto M1let, chef.e de Policia, o gene- e Alvaro Maia respectivamente Che- Pa1 os, 11 - Interventor .Argem!rv pública Re~pE:ito!-aS rnudaGões. ·
~Al. ~0is M~n~e.1ro, cht"f.e . ct~ E~ta-1r, fes dos Govêrnos da Paraíba, Piauí, ele Figueirêdo - Jo~o Pessoa. -- . f-.. ~enj:\!11in Pe-.,só:t, Jo1.;é Mari~ho, P~t11-
1;~1c1 ~o E~.é1c~to, o mm1st1o_ Fran Pará e Amazonas e dos generais M<"i-1 JJre,.,;enio a vo~scncrn. cnLu.sin~r.tcro .s lrno S(lu(o .,1a10r, Jo:i.o L1t"i:.t Tlt;.t,, 
cisco C,impo:,,, titular ela Jn~t1ça e .l ra de vasconcélos e Silva Jmiior co- congratulações por mais um tnun~o ILeonc:-:o \lns. \utonio nor1~ch:-:, 
ci.esembnrgacto1·. Bai:ros Bnrreto, pr~- mandantes das 5. n e 2 /1 Regiões Mi.- rJo Estado NO\'.º· suiocando o mon- ~ranucl. &oar<~ Dtmrlc, João r~c·1lko, 
s1~l~~tf'. elo Tr1hun.1l de Scgurnn,"' li tares com sédes respl'rtivnmenl-e em mente inte~rallsta 11Tomp1do 110 _ R1J 1unc10nar10s o.o Porto ctc Cabe.dela 
N.ir1.i1.1l curitiba e s Paulo. Rc•ll(,'1'0 na .n,•ssón de_ , v.ossencia a 1 ---- -- ---- -

confiança clesle mumc1p10 nn nç,,o I LIMITES J N r E R 
p:::G:~0-UI: u::::~ :E::~~i~ T~J~:;.~g-sD:~Ü~~ig~s PELO tªet;;:f,~c"var~~s. ~nil;;:~i~r ~~i~~~e1~; 1 -
C Rdes do Govêrno de Minas Gerai~ RIO. 11 (A UNIAOI - Hipotecan- clefêsa do reg1men. Atenc1osfü, saud~-1 IVI u N I e I p A I s 
informaram aos seus colégas dest:t do inteiro apoio ás medidas de re- ções. - Clo,·is Sátiro, prefeito 
capital que foi visio sõbre 

O 
territó- pessão ao extremismo integrali::.ta Pilar, 11 - Interventor Arge1r,1"11 

rio mineiro, t.m avião rebelde que se ;;~~~~~opeb~mi%~vêr;e~b~u, m\~~;~~ ~~ ;:~~~r:i~o -i~1t~~~~fi~t~ªnie~~~ç;~ 1 · Enrontram-~e en, fr:1n~a ntivida/P 
dirJgia para o Rio de Janeiro. mente'. inúmeros de!.pnohoc. telegrá- Prt'sso-me em congratular-me com. ~·. os trabalhos d~s _com~ssoes _e.nc~r.ce-. 

O n.parelho tinha ns. letras P. P. ficas, inclusive dos lntcrvenlores Fe- excia. pelu maneira energ!ca e pntr10- \f;ªd_l]S da celebia.ç~o aos fü'Jtaos 
1
·'
0 P. A. e estava inscrito na parte in- derais no Amazon:is, Pará. Mara- tica por que agiu o presidente Get,u- ,hn:11tes .mter-mumcipa1s, a fim de~\. 

feriar clns ~zas a seguinte legenda: nháo e Piatú, assim ·como do lns- lio Vargas Carla vez mo.is é neccssr,- seJa fello o Jeva!'lt.n~n~nto das ~nt tn:<. 
~i?~u ª hora. O Brn5il serâ nos- petor Regionnl do Mini!-itério do Trn- rio a. sua manutcncáo no pcdcr pn;·a dt- for\os. o.s 1~rnnicipios do Est~fº· ,. 

balho em Snlvn(lor cln Bn.ía. ~r. M::tx t1 de,·êsn. cio nosso qu{'rido Brasil c.nmt:1'.1r.~1:< º. 0 an~lo":ento os.·.·~ 
Monteiro, êstc último despacho ma- sauc\ações - Joáo Josê. Marója, pr,_: ludiclns s~~ viços, 0;s l?1~fei~os /e. ~l~f/;_ 

CONFERENCIARAM COM O' PRE- nifestava n incondicional apoio das f ·t t C:1.P 7R-uas tran ... mltt~an. 0· s~i; 
SIDENTE GETU'LIO VARGAS cl."i.ss~s t'rJ,ba.lhistas baianas, sendo c~\o. Mo11teir0. 11 - Interventor Ai'- tes ~ele~rnm~t. ª? .~r .. mterv1..ntor Ar 

RIO, 11 CA UNIAOl-0 dia de hoje 
foi muito movimentncto no Palácic, 
Gurtnnbara e no CatêLe, onde o pre
sidente Getúlio Vargas recebeu em 
conferencia os ministros Francisco 
Campos, Eurico Outra e Aristides Cu.i
lhem. 

S. s. excias. trataram longamente 
das enérgicas medidas de repressão a 
serem tomadas pelo Govérno. de acõr
do com a Constituição Federal 

CHEGOU AO RIO O JUIZ COSTA 
Nf."TO 
RIO, 11 (A UNIAOl - Chegou, 

hoje, a esta capital, o juiz Costa Né
to que declarou á reportagem vir to
mar parte nn próxima rPunião do Tri
bunal de Segurança N~cional, para 
julgamento de todos os implicncto:::. no 
movimento subversivo integralista. 

A última hora, afirma-se que o T 
S. N. reunirá, ainda hoje, pnra 0,3. 
sentar medidas sõbre os referidos jul
gamento~ 

firmado pel~s represenlant.es de to- gemiro de Figue1rédo -:-- Dia!lte do ge~ur?. de Fi~~ll'edo. ·r d Fi
dos os sindicatos da capital baiana. 11 ov!mcntu integralista 1rroirpldo r.r> ~ 1-d'ª· lOJ - ~· ~rgem~1° -ti em

Rio, de,vido c~rLamente a ambicões 
I 
gu~~te O - oa0 essoa - . li! 

insn.tisf,~ilos e de~vios idcologicos, mas boia com os obst:iculo~ orn~ndos cto •HQMENAGEM DO OPERARIADO 
AO PRESIDENTE GETULIO 
VARGAS 
RIO, li (A UNIAO) - Depois de 

amanhã o presidente Getúlio 7argas 
receberã espetacular homenagem de 
todo.~ os operários do Distrito Fede
rnl. 

Os enca1Tegac\os da orgnnizaçào 
d 'HS~ homenagem receberam. hoje, 
c.·-yna-uc'.'\-;.i'.> das classes trabalhis
tas cie S. Paulo e Minas Gerais hi
potecando inteira solidariedade 

A concentração operária será na 
praia do Russel. donde desfilarão 
pelas ruas principais da. cidade. in
do até o Palácio do Cnt~t<' a fim de 
prestar a refetida manitesLnção 

A m ~ tcha dos milhares ele tr~
balhad~es serã puxada por várias 
bandas de música 

que foi pronta~ente debelado, re::- ~n~1~1;;;~nc~:n~ie ºesf~~
1
~~m~~d~rgr:~r 

t.nmo a v~.s~r!icirt em nome C:o P0 \ 0 ximo interesse no cumprimPnto do clr
cicsle mumc1pio e. e1.n meu propr.o ereto n. 311 do Govêrno Feder~l. 
nome. todo a .s~ltdrtnedade ao .Est<~- confr>rme a u.:com~ndação de V'.>:;sc11· 
do ~o~o, er~lll~O sóbrc_ 0 ahcei 1-~ ela no telegrnma do dia seis. Cor-
âf;~~~~i~~ai~~ ~u\~~C:e·sos E;~~mt~~.11~octg~ e,iair5 .:1:!dacões -· (unha Lima Filho. 

t.0"50 rminr~~e chefe, O g:r.!ndt? p~e~ vr~ 3!,iazeii as, 10 _ !nterve~.tor Fe 
s1ctentr o~.tuho Varcns, que: C?m 

1 
•· (era! _ Joio Pcssõa _ Tenho . 0 

sua energ1,l, trnbalho e se1erud_ac f:, r<1aior urnier d" \niormar a vossencui. 
está.. ~onstrum-lo. n gra~clc . Pai:-~a que o Co~s,.:,lho Municipal de àeogra
!Jr::t. s1le1r.o. ~nucl.n('oes. - Et1genio B~r· I fia r"alizou h<'.ie a segund:1 ses$f,,o 
bosa. prdeilo . .. c1os seus trabalhos. A comissão en

Campmn Grancle: ~~ - Int<:_ivegt~- carregoda dos serviços de inform~
A:.gerr.no ~le F1t;ue11cno_ - J,y1~ - es- 'ções elo Dep1rtamentn de EstatisLica 
~Ocl --; C1e_1.1te dc?elac:c10 ~n~vim~1:,t: 1 tstá percon endo o municipio a fun 
1 tVOlitc .omu 10 C~p1t~I Feat-'. nl. i:-

1-. d colhrr os dados necessarios pnra 
ra<s energ_ka acao benemen~o pre,.r:i- , e objetivarão elo rel~torio o C1ual rr
deh.·te Geiúlio V,:rg1s Reafirmo ~n-1 ;;1et,eremos drntM de breves' 'dias 
1(e1al apoio E<.:tndo !\Tovo oden~licln. Pódf:' con1iar vossePcia, que Cajrt.:tei~ 
e. mmente - Ch. e.fe Nac1~.nal, O.f?Oia~·> 1 ras cumprirá patrioticamente os clr-TELEGRA MAS SNVIADOS ltrc,a!õ: .tl'1'1;\ct·1s r toc,os bl',\~1le11• . .-. v . s inerentes a cssn grandim;a 

COMOVENTE PROVA DE GRATI- t 'c~n~i~lll':'>. p!~mios iea?ir ror•~r~. ci.°_~l- ~:s~ão SaudnC'ôes cordiais - Jo:\-

DAO AO CHEFE NACIONAL 1~~:;~~~1;~ti~i~.,1~iJ;0 ~i:~ut~º\~li~:'le l1ulm M,.to._, presidente'' 

RIO, 11 (A UNIAO, - Hoje. ãs 14 
hor::u1. quando o presidente Getúlio 
Vargas se dirigiu para o Catête, via
jando a pé, foi abrac;ado por uma se
nhora que explicou sua atitude como 
prova de imorredoura gratictã.c e l'r
conhecimento ao Chefe da No.çâo, dí·· 
nnte d.~ repressão enérgica contra o 
movilnen to Jn tcgralistn, 

S. excia. foi até o Flamengo o pé. 
l')nde tomou um carro-automovel. 

Ao presidente Getúlio Vargas fõrn111 
enviados os despachos infra, de soli
dariedade a s. excia. e de apoio em 
face do frnc:assaclo movimento inU-
gralista Irrompido na madrugada de 
ontem: 

dc~daôc regime in~plnntacto pnis l'J 
novembro Snudncõcs - Benlo F1~ 
1~Hdrêdo, prefeito 

João Pes.sõa, 11 - Inte::vrntor A~·
gemiro ele Fl~ueirt:cto - Joúo PesSÕá 
- Hipotéco a v excin. inteira so
hcia!'iedndc motivo jug11lar:ão mons
truoso atentnclo integralista, ele qur• 
~airam -ul~.-.os n vida do granel,., 

O LUf A•LUf A DA CIDADE ~t;1;~!o~ttº~~;,da~õ;c; E::ac~oo:ioN~:~.-
Em t.Od l a parte .'ie encontram mo. 11andc" 8arl>0s:1.. 

A IGREJA E OS CATóL~ 
COS NO SECULO XX 

.\ ('OSFERF.NCIA DO DR. 0'1'0 
Gl1ERR,\ .. \I\IAVHÃ, ~.'\ 1~ \U(i{T. 
ltA('A() D/\ '10\'A Sf'DF: DA t;NL,O 

DE n1oros e \'l'OLJCO~ 

A BRILHANTE ATUAÇAO DAS FOR- ti, os oara alegr·a._ e tristeza5. Felizf'c; Rio, 11 - I1ltPrventor Arge;miro cte 

Por ocasião dn Inauguração do novo 
orecdo da Uniáo de MO<:'O'- CnLoli<'os, o 
ilustre - intelectual nntnlense. ctr. Oto 
Guerra prornmciarú, como já foi a
nunciado, umn. confcrrncia focalh:an
do n posiç:'to eia Igreja e dos cntolicos 
no secu;o YX. 

ÇAS LEGAIS AO GOVf:RNO o~ qu~ se conformam com a p1:opria Figueir€'do - João Pessõa - Receba 
s1t.!.lncao. srja P:l r":ça. ou na c1dad~. 6 prezrido amigo ,is minhas fclicitc.-
1'! nessons, e~1tretanto. q1.1e nunca es çôes pelo. manutencão da o;·clern le-RIO, 11 <A UNIAOJ - Todas as 

forças militares drsta capiti::tl. c,mvl')
l'adn,c; pnra reprlmlr a intentona intR
irralista tiveram brilhante ntuaçãt 
d(>stacnndo-se o Batalhão dr Gu:i ,. 
das. o Regimento de Fuzileiros Navai 
P a Policia Militar. 

Além do presidente •:1°túH') Variro.s 
que demonstrou acima de ty.do ... ,rc.
prrndimento invulgar e todn. sereni
dade. assinala-se a ação do Ministro 
cln Guerra, do coronel Cordeiro t:l:e 
Faria e llo tenente Queiroz. da Poli 
eia Militar do Distrl to Federal. 

~~~/~t~f~!~o.e 8~u~~E'~d;d;P~~s!J!~~ gal __ Abraço~ - Cebo :\lato;. 
est.1r na rrir-n; se nit roca. nuerc,m es;;-

1 

.To.ao Pesso2, 11. :- Inten:entor AI'· 
tar na cidade. Nilo devem c~quccer, gcm1ro _ dC' F1?ne1rcclo - _ Pnlndo_ ~!'A. 
O.<.; que V\'Plfl no int''l'ior r,.s vanta- Rcclençno - Nesta - Qur1ra v. ex,·rn. 
gens e facili~nde~ que usufruem n~s ,,c~1tt:tr os meu.~ cumµrimento.s pela 
mr:ios tranqmllo.<, Jt1t•1de p,ttr1ot1r:1. que assumiu .1 .. 

A~sunto da mais lntensa atualldadé'. 
visto pelo nnc;11lo ele int<'ligcnci!l afoi
ta aos estudos sociais, a confrrenc:-il1 
do dr. Oto Guerra vem sendo nguar
dnda com gr;H1cle intcressí' nos mrio:; 
ratolicos e intclN·tuats ele nossn clcln
de. 

de~~ 1~~~~ci~~C'~o;i~~~~~i:s J.!!:>~.~~: ~e/,t~a/º L:;~~~~s ~ovo~rf~(>~.~~~
1
~~ ,.ti J ... s frstns ela innugurnção do novo 

doe;;. os perigo-, dn~ rua.,:;, o lufa.Jura saber ,:o mov1mento subvenilvo ,r- prectio d;1 Unü1o dos Moeis Catolicos 
esC?ot.lm e irril:im sobretudc, a<; pes- ioinpido ás 1_,nmeirn5 noras de hoJc, obcclf'<Tl"ÕO ao segulntc proiJrnmn: 6 1 2 
sóas que trabalham sem dc.scan.so na capital elo pais. A ~olidnrlcclac~..: da mnnhã, missa de ação de graco.s. na 
nem mcthndo. _ tc,üirmart:.1 por v _ rxrln. no e:xpres- Ig-reja de S. Bento. com c-omunhflo ge

Para c·ombatcr :is drpr(.>ssoe,; neno- bivo triegr.lmll ao prC'rlnro Chefe ::b ral do.s unioni~tas, A 's 20 horas, sessf10 
PALAVRAS DO PRESIDENTE (1P.. !'as a. p_erdn de phrpi1r\\º· a f lta de Naçi1.o, traduz. estou rC'rto, o :l.J)Ch.. ~~1~1~r.~e~~o~o~~~.~~.\~e~c~onJir::~rl:r/~~ 

TúLTO VARGAS AO BATALHAO :~~~:~çaorrc~~mºcncÍ~-.~ l~rriJh~~l{i~rae ct~ povo./~\libnno .... no E,,L~cio NO\~ dr. Oto Guerra 
DE GUARDAS mento phosph'Jr co. Dl"ntn~ o.e. ma1., ~ _sprfto. as nudncu( 5 - 1 adrc Jo:io Hoje, ãs l!') horas. é espc•rndn n rrn-

Joún Ga!-é na o flnnncindor da. rf>~ 
w)\t1rii.o integnthsta, lOlllrolando t<'
•!o o movi1nn'lLO dP mnLl'rial bt.~lJ('cO 

,,oo PRTSOES 
RIO. 11· CA UNIAO> - Depois de 

r.ufocado o movimento, no Po.lácio 
Guanabara, onde sr o.chnva 11 oflci

JUO, 11 - ,A UN!AOJ - Até u nlidade do B11talhâo de Gwmlns, o 

acon.c;elllld0s cte.c;tncn se o Tonorosfan t,ran<'a. lmixnclrt da C011f!l'f"Q'nçfio Marinna de 
ela Ca~a Bayer. que vem SPndo larga- João Prssôn., 11 :- Inlf'rvrnto: Ar- Moras ciri Rio Grí.llldli' cto Norlt•. c·om
mente emprcgndo em ;idltllos p Clln I gem1ro ele Flgm•in•do Pniuno elo. po.sta dos drs. Ola Guerrn. EW<•rlo11 
crea.nças. com o~ meJhor('s rc•sultn<.lo:.~. Redenção - Joüo Pes.lôa - Infúrmrt- 1 Cotez, Hrme-terio T.ira r Ji'ruuci.<.:co Vt·· 

• • "" 1 do cm Sape do movimeiJto ela mnsór. ras 



,. 6 , JOÃO PESSOA - Quinta-feira, 12 de mnio de 1938 

Para?a frente com owChele, com o 
Pô\JO e COI!) 8 ~8(ÕO ! 

Quando toda a Nação ,iolavel 1>ara os nossos !trina sem raízes na alma gui11do o '''-l'mplo do pre· 1 hrant<• o ideal da sua uni. 
festejava o transcurso do sentimentos de patriotas: 

1
popular, foi mais além na údentc Getúlio Varg-as, dadc inquehrantavel. 

primeiro semestre da im. o Chefe Providencial, que sua tarefa dissolvente dos que novamente demons- Getúlio Vargas, primeiro 
plantação do Estado Novo se impoz á direção supre-! fundamentos de um reg, tro.1 a sua bra\'llra pessoal I cidadão da República e seu 
no Brasil, plenamente sa- ma pelas suas virtudes ex-1 me que, em pouco tempo, e o seu desapêgo á vicia, ao IC'hefe Suprl'mo, deu.nos 
tisfeita com os benef\cios cepcionais de cidadão e pe- pe~ntrou no coração das enfrentar ele rc,·ólver cm na madrug·acla de hoje o 
já proporcionados pelo no- las suas fortes qualidadet-J massas, levando a efeito punho, em situação dificí- , g-rancle exemplo d.e que a 
vo regime, em todos os se- de homem ele ação e de es- inomina,·el atentado con- lima, com escassos elemen- vida nada vale quando pe
tôres ela atividade constru- tadista q_ue ~m ~i ~?nc~eti. tra a vida do Chefe Nacio. tos materiais de reação, 1 ri.cl.~ta a própria dignidade 
tiva de um povo que renas- z~ o n:ia1~ . 1mp1ess1ona_n~e nal. l no próprio Palácio rcsi- 11a~1onal. 
ce animado de um espírito ciclo lnstonco da nossa Pa- . - . . . Ele tem sabido enfren. 

t . O Brasil nao deseJa so-

1 

dencial, os traidores da 
de ordem cm busca ela sua l'Ja. t E . 't . . 1 tar com o seu animo de . 1 . 1 A b' . 1 1 meu e a paz. x1ge-a e a pa na que visavam, no l es- 't _ d .. 
umdad.e mora , socta e ~- m 1c10sos. vu ~ares, e- manterá pelas armas co. 

1 

varío da paixão sanguiná. aco as s1 uacoes cc1s1vas 
conôrmca - maus bra.;;1.

1 

vados pelo pnmansmo doa , . ' -. - , . _ vira os cle~ti~os do Brasil. 
. 1 d , · · t· t d' ·c1 mo se deu mais uma vez na, afasla-lo da d1recao ;;u-Je1ros, pen cn o a propria ms m os, essa me 1ocr1 a- . d R , 1 r . · ' . N êle, de,·emo.; vêr o ci-

digniclade humana, se con- ele agressiva que não se ~a ~nadrug-ada ~e ~oJe, na prema a epu > ica, pela daclão exemplar. para me-
luiavam para a perpetra- cansa de invejar o poder 1 ( apitai da ~{epubhca, err forma monstruosa do seu lhor compreender e admi-
cão de um crime que visa- da inteligência em função que as g-lonosas classes ar. assassínio. rar a sua prerlestinacão de 
~a menos a personalidade dos mais sagrados ideais macia;; e O 11º' º· ama]ga. Mas, é dessas 1>r0Yas de condutor único e fo~te 'do 
do grande Chefe Nacional de um povo - essa mino- mados num só elemento de extremo sacrificio, em {jue povo brasileiro. 
do que forir em cheio a ria de eternos descontentes defêsa e animados por um são jop)1clas decisivamente Brasileiros! Para a frcn
própria Nação. que se arrogam detentores I mesmo espírito de brasili- num quadro de fô~·o .e de te com O Chefe, com 

O 
Po-

Getúlio Vargas é hoje no dum messianismo cruicato 

1

, clacle, reprimiram, p1·onta sangue as forças v1ta1s de vo com a Nacão ! 
Brasil a própria represen-1 e inconsequente, limitado e energicamente a nova uma nacionalidade que ex- \ ' • 
tação do que há de mais in-, na estreiteza de uma dou-· masór~lj intcgrrJlista se. surge mais esplêndido e vi- on\~,';.,'.'ºssª edição c,irao,<1inãria de 

CONSÊLHO FLORESTAL A CIDADE DE BARCEtON-A-SOFREU ONTEM MAIS-
D A P A R A í B A , ' .•• _ 

A importante reunião de ontem, na Secreiaría da Agri- U M V I O L E N T O B O M 8 A R D E I O A E R E O • 
cultura - O Consêlho solicíta do interventor Argemiro _· ----
de Figueirêdo um decreto dando a função de Fiscal Fio· OS NA~O-NALISTAS ESTÃO PROGREDINDO AO NORTE 
restai a todos os funcionarios estaduais e municipais DE TERUEL E SUL DE MORELLA 

Como csLa\'a anunciada, realizou-se, no br,...io r nn. zona dtl nwta, l1.r1vrnclo 
untem. is 1G horas, na Secretaría da j a Diretoria de Fom.e1:to soliritado 

~tfl~~u~~~~St~1ni~au;~~-:í~!~'kjfv~~1; !~~·~~í~~ c}f!~!;i~<~2e de sementes de es-
presentcs os cm.iscll~eiros Pimentel Go-1 Fahrndo na de.,·astaç§.o elas matas 
mrs, Mat':Us de Oltveira, José Gomes para fazrr lnvourJs C'li.1 terras nova<;. 
Coêlho e Mar10 Gusmão. Aberta a o dr. Lcuro Montenef,.l'O condenou 
sessão pelo dr. Lauro Montenegro, se- prmc1pnlm('nte a queima ciJ.s terrn.s 
cretário dn i\c:ricultura foi lida e a- n::ts l'nro~tns prd1nclo á crisa o estu
provocln una11Úncmente, n ata da reu- '."lo de mrdictas trnctrntl's a CYitar . 'lse 
nião am.cno1 mal 

Em St'Q.Uidri. o .•;ec;retário do Consé- . Por fim as:.;entou-<;r que para fac1-
lho lct, un, tr·l<'~rarn.a recebido do dr hl'.11' a nqun<'::io d0 mudri.s, todo a
Josl Mnrün,o Filho. pre~idente do 0nc11ltor que ~omprar mais dr 1.000 
Consêlho Plo,·cst:11 Federal. no qual w 1.1dn: flor~sta1.s terá um aba!/mento 
aquela aulorid:'ldP confessa a sun fa- d,, 50º_ e, n:,!>. :ma- co:mpr3s 

11,U!C'ELO:\" \, J I r, UNl.,0) -
E~kt <'idade 'iOf.\"U, hoje. mais wn 
,,iolrnto bombanleio a.éreo 

Oesronhrrc-se até agora o número 
de mort~ 

\TfOT,/\'i :-1,\CIOV.\Llb'l,\ ,S 

~ \L .\" \ ',('.\. 11 r !\ UNUOl -º°' i1adonaJbtas t·<'alinlram hoje, gr:in~ 

NOTAS DE 
PALA(: ro ti,•.;facjio prk. i::-amp:ull10 florestnl cn- _ ~ n· 1 n h~vr11clo mais nada a tratar 

cctada prlo 110.,so Estado. Em respos- lc1 ,:,ncC>rrnda a sessfi.o 
ta. foi cn.cl<'.J'eÇí:do ao presiclente d0 e. D 11r:,11t" o rlia clC' on!rm Pst:vcn•m. 

;1·a1~âo l~~ ift~~~~~-0d:1~~e~~~~~fJ~~ ~gfi~: lnterventorias Federais no ~~ai~~'.~~
1
~1·c>c~:nt~~~1~

1
cr~º~n:1:o.t'~!!~i~~ 

c:1a:,l'~~:(':~::~(\1~ª o presidente do Con- Pará e Maranhão ;~ci~~~do
111

t~~~·:n~~~~lll~rg~;~~~~n;to ~
1
; 

rêlho aprc.·,en~uu ,'I copia ele um de- íntf'ntonn lnte,zcnlista irrompido. 1~~ 

d<·s progTh.sos ao norft• d1· 'l'(•rm•I r 
sul de I\1orella., <.'O ll<Jui,tando impor
tantes po~icl)e~ csh'atégic:i:; 

CO'.'l'IIXt \ O .\ \ \ W'O N.\CIOX.\. 
LIST.\ llM C.\STELLo:\" 

',\l!.\Gü('.\. 11 r \ ll:\'J.\.01 - ln
ro1·mam ~!, autori.:ia1lrs que o an11t('O 
naeion.tli,t~i n;t fr1•ntr (Ir· ('as.;ldlôn 
pro .. wgut• ~l'l'l c~.mor('dm.-11t1n, ('01 lli
re~ão a i\lorrb r rt1unbit'lo'-. não ohs
taniC' a r~'-istcncia opo•,la pelas fon;r..s 
republicanas. 

B,\fl(ELON,\ 11 r, \ l 1N"I.\O) -
ttôram <·ond('n · do., a :;e+•, mJsrs de 
prh,ão {' 10 pa~·~tmcnt,, da multa de 
500.000 pesêtas o, chefes <k 11m:t f'm
prê<,a prot.lutora de (':,l~·n.dos, at:tt,ados 
de explora,· o fJÔ\'O ('fltn o., JlrC('OS C'i:.Or
biiantes do~ ~cus :trl.igos. 

créto a ser subm~tido á apreciação e (\1municanclo haverem rrassumido capital federal: drc:;. Isidro Gomes, 
posterior legi:~Inçâo do Govêrno. Essa as Intc·n'cntorias Frderais nos Esta~ Lauro Vane1erleí. Newton Lacerda 08 CO-'.\JIJARllEIOS ni: !\J.\lHtll) 
!:.Ugestão, que já havia sido ventilada dos do Pa1a e Maranh§o respectiva- Low·iv!"I.I Laccrrtn E' ,Jos(,, Marinho. por E:\1 UOIS ANOS 
na últinrn reunião do Consêlho. pre- mente os mte1venL01es Jose Malchct si e. P~lo rx-drp~1t·tclo Pauln C,1val-
tende. dcpob dt: npro,·aaa pelo ínter-

1 
e PGulo R~mos tram,mitiJ·am os tele- ca1,:t1: nrn.Jor Jo_.io Co<.;la. tah':liõ.o l\lA.J>JtlU. 11 t. \ l·,·1,;, 01 _ l"m ('O· 

ventor Argemiro de Fig-ueirêdo. dar J. ~:,·::m::is sab.<.;equrntcs ao Chefe do Go~ Joao..,.- Be?:crra F)l.ho. drs. Grncu:'111~ mu!licado ofidal dl\"ulgadn pela~ :rn
to<los o<; funcionários estaduais e mu- \Cl.no_ paraibano Med ir~s C' Ot~oho clr Albt1Qner~ur, toruladc-s informa que cll' 1 dr jan--iro 
nicipah :i f1111c:io de fi:;cais florestais. Belem .. 9 - Sr. Intenentor Federal srs. Jo,-:e ~ezey1n. Co.valcantl, J<'!"~ .dv /«r l'l:tti a igual data de 1?::s cail'am 

Usou d::i p:ilo.vra. a seguir, o con- 11a Pa~a1b:1. - Jo~o Pessôa _ '_I'enho Carin,_o" S1Iv~., _Miguel B~R~~s. T1b1;1';.a. b?br~ c~ta c:1pHol l 7.n.1 proj<'tís dr a
~elheiro Jm.ê Gomes Coêlho. pedindo a homa clr comunicar a vossencia que 'Cai~,.lllo. AL-:-cllco Lou1í'.llO. Aclau o nacao e artilharia. ilr ... truinJo ::.71:lO 
a casa que: ~,. procure fazer o reflo- reassumi. ne8to dr.ta. 0 cnrgo ele ln- Roe.ia e Darn<'l rlr Auw.10. J>rédios. 
rcstamento das terras do Govêr:no do terventur Federal néste Estado. ri.o - Em con°'cqu('1\cia. motTt>ram 1.1 HI 
EStado. no municip10 da capital O eic2.l esrtH afastado durante a mi- E~!l\'ernl'1, .1i:1c!a r•m P:ilndo, ~.- pcs~n,.~ M11Jindo o uiunrro rlc ínidos 
d!'. Lauro Montenegro alvitrou, en- nh:-. ausencia no Rio. em miss:1o ofi- rguintes l)(>ss.;ô:1-;: <lrs. Gm~c.les PcrC"i- a ~.5:15. 
trio, a idêia ele se ampliar. de muito, cial. Cordiais ~au~ções _ José l\Iat~ ra. Duc::tan Miranrl:.1, .Jn~é 1\factC"I. p~ 
0 horto flore!-ital existente. e fazer com chc1,. Interventor Federal c'ro U!hsí's, i-lanulfo Cunhn e Srve 80;\{E~TE A nE:'\'DICAO l:\'CO'.\'Dl-
que cada município tenha uma área do _s Luiz 9 - Dr Argemiro de Figuei- r~no Pror:ipio: prefeitos Cnrlos PC's- ClON.\L TER~llN.\JU,\ !\ GUER-
:-1."u campo destina.da ao refloresU)- reda - Interventor Federal _ Pa- ~oa. Moa.cu Cortnxo. M:wó.i., Fil!">n .R,\ 
lnC'n~o. E~·sa ld~ia. que será posta em raíba - João P,,.ssôa _ Tenho a Edtwrclo Frr:·cír;,... Jof:c, VPn,1nc10 d:1 
.P!'áhcn, do proximo ano em. cliante, lrnnra de comunicar u. vossencia que F~m .. ,êca. Edn1r(]o Co,:.;t:• .r Cu,,ha Linic~ 
!~11:e~~~· ~~f1~~~;~1 ct;~~:tõ~:

1
~ 0 e~~~= r~gre.:ssrlndo de minha vi::igern á c:1- F1füo: src. mon~. 0(111011 Couttn!"o. 

1 · l d A . 1_·.it;;J Federal. empreendida em obje- Peclro C1f'_'~lnv•icl;~ Roch;,. NPminamJo 
nm 1ª ª-. ssim _é, que temos viveiroi;; tlvo cl_c interesses do Maranhão, l'('- M_uniz Dm1z. B1·:1z Pera~IO, João_ Luiz 
j~t~lados em ci'Jts campos municipais enci"'te1 a.s minha.::; atívidades na admi- Rlb<'trO clf> l\londs. Olt\'lCr Peixoto ,_, 

A CONTRIBUICAO 
DOS lUUNICIPIOS 
para a Instrução Públic11 

O prefeJLo Marója Filho. de Santa 
Rita, comunicou ao sr. lnlerventor 
Fe(leral haver recolhido á Mesa d~ 
Rendas local. a quóta destinada á Ins
trucão Pública, até o mê:, de abril 
do corre11tc ano. no total <le 3 :492$100 

tiistracfio dêi-:;te Estado Aguardando Poulo R1ocu·o de Arruda 
as J.n·c\t::tdas _ordens de vossencia, apre
s.·mo atenciosas saudacões - Paulo 
li.ntno~. Interventor Federal 

Aind:~ a propo~ito da posse do in
ten~ntor José Ma!cher. o Chefe do 
GO\·ern~ paraibano recebeu o t..elcgra
lPA abJ.1'\o do sr. UroUoro Menctonca 
"rrretário ~ernl d:i In·c:-vPntoriR p,._ 
dC'r·ll i :o Pará 

Bcl<.~m 9 Interventor Federal 

A prof~~'>ôra HPlcn~ R:-ip0so a~r~
decC'u no sr_ Tntrrvcntor Fedem! 
i,un rerPJltf' rcniorfü> para n carldrfl 
Ge Curinwt3ú 

EH1 t~legn•m;_i rn111fmiltcin ao i:;1 
1:1t-erveilt01 Anit·mi,·o dr- Pi~upiré,10. 
e, ~r Abdon Lr:itc ap1·cfento11 despr
ciid:1.s :i ::; e\;cin por ter ele ,·ü1j~:· 
com de::;tlno ~10 Rio 

O t.·ht'l1· r!o Gave, no rt>l:ehe:·1 conrn 
eicac{to cln P<J .;se d;.1 nova dh'etorin du 
Cni:-:n Fsroh. r ··B:u ic, elo Rl.o Bra•1 
co··. nnP.x:i ás c.,eol~<; operárias di:! 
Sodedn.dt Btnoficf'nt·"' do::; Arti.'7i? . .:. 
de Ca1y,pü1.:1 Gr~ndc·. 

"ALA;)L\:\'CA, li U\ tlNiiOl - A 
Ró.dio Nacion;tl dfrulgflu um c·o1)1uni
C'ado elas autorid:ufes inr..urrê1;t,. des
mC'ntintl<1 <rilegorir-amr•lll' a, nQtítias 

A NOVA l)F,. 
NOMINA(:_:i_o , 
DO ABRIGO DE MENORES 

A p1·opobit.O ela nova drnominacão 
cio AbrWo de Menore~ dc.sto caoit:,l. o 
t:1: Int"n·entor ArgemJro de Figuei
redo recebeu. ainda, o ~eguinte tele
gr::tma rte congrntuinçties 

Tgu::ilmcnte. o prefeito João venan
cio da. Fonséca, de CuJté, comunicou 
ao Chcfo do Govérno o l'ecolhimento 
á. Estac;fio Fiscnl dAquêle municipio. 
da. lmportancia de 373$800, correspon
dente á taxa destinada á Instrução 
Pública referente á an·e<'Rrtncfin do 
mês clf> Hbrll l'Pt·r,111-llnrin 

Jo:1C' Pcs::-õa - Tenho a honre de ro
n111nica_r. a vos.<.;cncin que ac:lbo (lf' 
t1 ansm1tw ;.1::; funcàe~ <la Inl er\'en 
lOrir1 Fed(;ral ao interventor eteth·n 
dr. Jo.sé Malcher _ Digne-se vossenf!ia 
reccb~r os meus agrndecimentos pelas 
aten1:of':-; que me rti~pensou e oo Govêr
no deste Estado. durante a minha per
nianenciA naquele alto po~to. Cordi:ib 
f-flUrl_a~õ"S - 01·11clon1 \JrndonC'a. 8P
r·rPl:tnf) t.'l•rnl 

João Pcssõn, 10 - Exmo. Dr Ar
gemiro d,:_, Figurirl•do - - João Pe.;~·ôn 
- Por motivo do ccUflct,nle gesto ele 

Vos~cncia homenn~cando o grande 
J~.sus Cristo, o tnRlor amigo da digni
mdnde, nti denominação cio asilo de 
.Menores Abandonados, unrn cret1c:10 

.'\ profP:-.:>or.-i à.hlriu dP Ollveil'a u~ laboriosa do govérno de Vo.s~enêia. 
~ra.d:ceu :10 r: , Interventor FederaJ, tra~o-lhe o meu fervoroso ílplnuso 
~111~~~· rl~r)~i~ªr~• irnrn :1 i·:tdPir;1 11n. ! 7o~-ffF,~!}.?,f~ S111tda<'õe., MfJU\· 

l>l'Or,al:u1as '-<'~11nd<1 as qo:\is o ~rnr. 
ra1 f'r~n<'<• :wdtaria ;i r.ncljrfrn mr
d1antf' rerias c·ondirt)Ps. 

1);1: O f'f'llltmkad1}: " /\ dlúria !' J\U':i
~:L. GanhámO-la 1>elo e-.forc:o 1b, a,·
n~ C' '-Ó .i ''<"JUli('ào s(•m <·ondi,..õc, lf'l'
minaria com a guf'1Ta." 

CONFllRF.NCIOl' COJT O l'RElil
f't'.NTE ROOSll\'ELT SOBRE ,\ 
REH)G,\ÇAO 0,\ NF.UTl:.\LIDADE 

".\SIIIX(:TON. li r. \ l:\"UOI -0 
"ecrciário de E'-l::tdo da, Relaçõf's E,
teriore~, br. Cordt-11 Hull, con(rrrn("ioll 
cow o pre!-id(.'llte Ho{J.sndt. orupan
do-,c do lc\'autamcnlo do c.:mbargo 41a 
~:~~1ªa.de armas e muni('ões p;ira íl 

.,,~ "•!?.Ui1l;_~. "· ''":ria. rlct'l::tt·c,11 ;'i_ i1n
pre1~·•a que ia rntn·~~r :i C'ombsão tio~ 

~=~~~~~~t!~tti~~n!<·i~·~;jt~~~ ~·:m~·~ajJ; 
Nye, para que o mC'!»mO ~cj;;1 n('(·('~.s'il
riamentc disrutido e a1,1·0,·:u.lo 011 não. 

l VISITA DO DR, . LIMA 
}AMARA A ESTE ESTADO 

Dt: regresso ele ::-ua vi.sitn a êstc E."i 
ado. o dr. Arquimedes de Llmn Ca
'1ara quP vem ele renliz~r uma viagem 
le inspeção aos estabdccimentoR ele 
nslno airicoh do pais. tran::;m.ítiu do 
~ecife, o despacho subsequente ao' ..;r 
nterventor Argemtro de Figueiré-do, 
f;r.iclecc·ndo n ~. c·:cL1. ~s atenções 

·om que foi ctistin~uido ncst:1 cnpi
al 

RECIF~. 10 -:-- Intervrntor ArgC'mi
·o de Figueiredo - João Pessôa -
~~nho: a honra de comunicar que fiz 
lQa \'Ja';C'tn. Reitero a V. Exciri _ os 
,1eus a!?"radccim<.nto!s pelas gentilêzas 

e tencões que mP fóram disr,cnsndas 
- L~u.'a Gamara. diretor óo tusm.o 

ngricola. 
-----os CONTRATADOS 

fo M;nistério da Educação 
vão receber os vencimen

tos atrazados 
RJO. 11 1,\ l'~l,\Ol - Onlt·m, fi-

11almente, ,uhJu o 1n-ocr'-~'' do-. f'On
h'afados <' l"Xtrauum('ra1·ios dfl I\Jinis
tério da Educac·;}o par.1 dr,;;pafho f" 
a.pro,·ação tlo pre<.ídcntr· da Republica. 
O e'.pedicntc parn paga1•1cnlo rlQ 1>e~
soal <'<lntratudo dac,uêlr ~Iini .. tCrio ,le
Vl"l'ia ter sido OJ"gauiza(J,) Jl<'la C'lnla
bllidade em no\'('mbro de HJ37. a fün 
de que o Conselho F<'·Jeral do ~rrri1;o 
t >úlJHco Cidl cxamíml,.sr :1s t abt'l ts e 
erniti~e parecer. Só foi, eolretilu , 
encaminhado o proc.·<·~·,;o á prcsJclt>l)Ch 
da República rm abril último, sendo 
tomadas desde logo Imediatas pro,·i
denrias pela. secretaria do Ca.ti-tf', ~u
bordinn-sc a isso a. dcmor ,L n rjficl' ,f:1. 
Adiania-8e que hoje ou amanhã deYu
r:l estar dc.'!ipa.cbado pr1o p,vsident~ {fa 
P.'!,•ro11h-Ti~· ~ n •n,ro..+ •(!1.- "'"C'!id!""~" 
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JOÀO PES:::,uA - Quinta-feira, 12 de maio de 1938 

REGULAMENTO DA INSPETORIA GERAL DO TRAFEGO PUBLICO E DA GUARDA CIVIL DO 
ESTADO DA PARAIBA, A OUE SE REFERE O DECRETO N.º 1.034 

(Contipuaçáo) 
citado número. ,z, 

1 

ro anterior, excéto o referido nas alíneas d, t, i, k, m e x cto 

rever todos os atos oficiais que tiverem de ser 4.° _ CompeLe ainda 80 Encarregado da 2.ª Secção do 
n,l)·.ino.dos pelo Inspetor Geral ou pelo Chefe de Policia, cor- Tráfego: 
1 ltln<lo-lhrs ns faltas, não .)Ó quanto á redação, como quan- a) - ter sob sua responsabilidade um livro especial 
to a Jldelidade do assunto; onde serão registradas as rendas pelas :mas diversas rubrt-

f' 1 - conferir e visar os pedidos e mais papeis do al
mo,:n1 ifaclo e pagadoria; 

/) - entregar ao Inspetor toâa a correspondencia que, 
t>lll sua ::wse11cia. tenha recebido e levar á assinatura do mes
JJHJ uxlo o expediente da Corporação; 

q 1 - fazer expedir a correspondencia que fõr ordena
da Pelo Inspetor; 

h) - fazer o boletim diário, segundo as instruções que 
rer<·ber do Inspetor; 

i) - fiscalizar o serviço de escriturac;f.o dos demais 
tunt'ion{n·ios e comunicar ao Inspetor as faltas que verificar 
na 1nsperão que Liver feito; 

j l - fazer organizar cuidadosamente o arquivo, do 
c1u:1J não deixará sair livros ou documen~s. sem órdem su-
1>t-l'lt.l'. 

k) - designar e distribuir os serviços da Sub-Inspetoria 
e .St•u·ões entre os demais serventuârios; 

11 - fazer organizar as relações de vencimen!os_ sub-
1,H·tt•ncio-se ao VISTO do Inspetor, após tê-las conferido, 

m J - emitir pnrecer. conferir e subscrever as certidões 
c".lr:lidns na Corporação, dar parecer e processar todos o.; 
papeis que dEpendam de despacho; 

n 1 - ·encarregar-se dos processados dos canaidatos ~ 

exame ele condutores de veículos e secretariar as respectivas 
bancas; 

o) - autenticar as cópias extraidas dos livros e papel::; 
ri.os Secções. depois de conferidas por funcionários diverso,:; 
d,lq~;f,les que as tiver extra1ào; 

I>l - auxiliar o Inspetor Geral em serviços extraordina
l'ios, na via públic:1, por ocasião de festas e solemdades e 
::,-mprt• que o interesse público o exigir: 

q • - provideuciar para que haja na sede da Corporação 
wn n•gistro segmo das residêndas de todo o pessoal e bem 
!1,;,:,.im dn.s autorid~des. 

2.0 
- Aos Encarregados das Secções do T:-1:lfego, cum-

prc· 
a.) - dirigir e fiscalizar o serviço da Secção e envidar 

C'slo!'{ os para que os auxiliai-e::. àêem cabal desempenho .,,,:; 
~nas 1 unc:ões; 

bJ - cumprir e fazer cumprir as órdens e :nstruções 
t:mfl nr1da~ de seus superiores; 

e J - prestar ao Inspetor Geral e ao Sub-Inspetor Lo-
ft:.ts a~ informações que se relacionem com os serviços Ca 

DfCÇii.o; 
d> - processai: e remeter á Inspetoria Geral. por in

tennrdio tla Sub-Inspetoria. todos os papeis e documentos 
que e epenclem de despacho; 

e, - levar ao conhecimento de quem de direito as 1r
l'<'guloridades que po1 vt:ntura verificar nos serviços sob o seu 
c:ont1ôle: 

f) - tomar conhec1me!lto e comunicar ao Inspetor Ge
rnl as reclamações ou queixas que lhe fôr1;m apresentadas e 
u que não possa dar ~oluçào imediata; 

~) - emitir parecer sôbre documentos que transitem 
pela Secção e informar nos processados todos os pontos m
li lspensaveis ao completo esclarecimento do assunto; 

h 1 - trazer em dia e regularmente escriturados todo.:; 
os llvros da Secção: 

i > - expedir órdem sóbre a apreensão de veículos e 
<·artPira!-i dos condutores de veículos, na fórma regulamentar; 

jJ - providenciar no sentido ele que sejam feitas. dm-
1iumPnte, as necessarias averbações nas carteiras dos con
tluLotrs de veículos. a respeito de qualquer fáto, devendo .1s
~lnar as mesmas; 

kJ - apresentar, diariamente, ao Sub-Inspetor, urna 
1elarão discriminativa da renda da repartfçâo; 

1) - receber e processar as partes entregues na Secção 
sobre infra.cões a.o regulamento do tráfego pt1blico comeud::..::; 
poi· 1.ondutores de veiculos, 

m l m.:.ndar fa~:er o registro de todos os veículos que 
lralf'i,"arpm no Estado. providenciando. ao mesmo tempo, so
Lin• u mntric·ula do.s respectivos condutores: 

nJ - providenciar para que haja na Secção um regi::.
tH, pnfeito de todas as infrações e acidentes; 

ol - expedir ordens sóbre apresentação de ve1culos e 
inLtnu-lcUo de condutores ~uJcitos á ação dá Inspetoria; 

JJJ f1scn.lizar ou refazer fiscalizar a escnturac,:~10 
rh111 garages e dar conhecimento ao Inspetor das irregulai 1-

<lude·; encontradas; 
Ql -- distnbuir, de acôrdo com o Chefe do Tráfego, os 

J\scnif e sinaleiros pelos diferentes serviços de inspeção Jo 
1ran\~to de veículos: 

r, - velar pela disciplina e instruçãio profissional rl.os 
1lsco.H e sinaleiros, 

~, - nfio p('rtnitir que o.e:: documentos oficial:- demo
n·m na bancn elos funoonários de modo a preJudicur o ser
vir.o publico; 

l) - averiguar cuidadosamente, antes de tomar qual
c1t1er deliberação. as faltas prancadas pelos seus suborom'l
cto:; e que fórem trazidas ao seu conhectmento, ouvindo os 
:tC'US.:!.dOs; 

u) - assinar os pedidos de material parn a Secçâo: 
v> - não encaminhar nrnhum requerimento, ou pa

pel qualquer, aiim de obter dei;pacilo do Inspetor Geral. umu 
Vfl7. con~te não estnr o seu signatn.rio quites com a repa1·-

1k!ío, 
xi :-.ubsLltuir o Sub-Inspetor em sua.s faltas e impe-

diml'lltos 
:1 '' - ~.fl l•!11rnrn·gaclo ela 2.44 8(•(·ciio do Tráft't:"O, 111-

cumbe os 111t:sinos dL'\'tfl't'S e ulnbulçóes llt• qllt:' Lrat11 o num('-

cas, de fórma a se venficar no fím de cada dia o total arre
cadado na Secção e a ::.ua providencia; 

bl - apresentar ao Chefe do Trã.fego e êste ao Sub
Inspetor uma rela<;>ão da" rendas arrecadacla'> na Secção du
rant1J o mês; 

e) ~ organizar um balancête da receita e despesa re
lativas ao mês, remetendo á Sub-Inspetoria; 

d) - realizar as despêsas de carater urgente que lhe 
fõrem ordenadas pelo In.spetor Geral e publicadas em bole
tim. 

5.0 
-· Ao Chefe cio Tráfego da 1:1 Secção, incumbe: 

a) - exercer rigo? ooa fiscahzação no pessoal do sei -
v1ço externo e correspond1 1r-se com o Inspetor e sub-inspc, .. 
tor c·m tudo quanto inte1~ssar á. disciplina e bôa ordem c!c 
servic;o; 

b) - cumprir e fazer cumprir as órdens dos seus su
penores, zelando para que não sejam alteradas ou retard.1-
clas pelos seu.s subordinado~; 

e) - manter convenie!'ltemente uniformizado e disc1-
plim:.cio o pessoal do serviço externo; 

d) - apresentar ao In)ipetor. por interméd1o do Sub
Inspetor. parte circunstancio da das alterações que verific11 r 
no serviço do trãíego, e. bem assim, das faltas do1, seus ~u
halternos; 

e) - fazer substituir, sem perda de tempo. o fl::;co.l 
ou sinaleiro que se não portar com a devida compostura e 
zelo no seu posto, apr~sentendo-o ao Inspetor Geral ou r.u 
Sub-Inspetor; 

fJ - dirigir a fiscalização e apreensâo dos documentos 
dos motoristas ou c:e veL;ulos, não permitinjo que haja. ua 
parte dos mesmos, qualquer cxce~so de autoriciade: 

g l -- fa7.er a mudança de quartos na escala, para aten
der a pedidos justos dos !seus suborcünacios ou em benefkw 
do sP.rviço e de que dará conhecimento ao Sub-Jru.petor 

h) - anecad~H· as panes d1á1ias relativas ã.s infracõe.:. 
do regulamento á ,·ist~ das quais tará o seu Reletôno av 
Inspetor Geral. 

6.0 
- Ao Chefe do Trafego ria 2 ª Secção, além dos cte

veres- e atribuições de que trRta o ii.um~ro anterior, cabe. e!:.
pecili !mente: 

a) - Superintender os serviços da Secção; 
b) - processar e remeter &. Inspetoria Geral. por m

termédio da Sub-Inspetoria, todos os pa.peis e documentos 
que dependam de despacho; 

e) - tomar conhecnnento e commücar ao Inspetor GC'
ral a~ reclamações ou queixas que lhe fô2·em apresentadas e 
a que não possa dar ,solução imediata; 

dJ -' expedir ordem sôbre a apreensão de veiculoE e 
carteiras dos condutores ele i.:eiculos. na forma regu!:imen
tar; 

el - fazer relacionar convenientemente todo o arma
mento, equipamento e munição distribwdo ao pessoal e 
bem assnn, os moveis, utensílios e demais artigos a cargo 
da Secção, zelando pela conservação dos mesmos, pelos qua1.:; 
~erá responsavel; 

f) - responder perante o Inspetor Geral e Snb-In~
petor pela bôa órdem e disciplina da Secção e pela pontual 
observancia do regulamento e instruções em vigõr na Cor
poração, na parte que lhe dtz respeito. 

7. 0 
- Ao Escrevente de l.11 Classe, incumbe: 

aJ - elaborar e expedir a correspondencí.a que lhe for 
c.rdei:ada pelo Sub-Inspetor. guardando sigilo sõbre a mes
ma ú órdens reservadas ele que tiver conhecimento: 

b) - :::ubscrever. depois de conferi-las cuidadosamen
te, as certidões de assentftmento extraídas dos hvros com
petentes; 

cJ - apresentar ao Sub-In.spetor. logo que ê,5te che
gue ao Gabinête, a corresponàencia que em sua ausencia hou
ver recebido; 

d) - redigir, de acõrdo rom as instruções do Sub-Inc;
petor, o boletim diário e d1stribumdo as cópias que devam 
ser remetidas ás Secções e demais repartições; 

eJ - tomar todos os apontamentos que se tornem 
preri~os para a organização do relatório anual da Corpon
cão; 

f) - conservar em dia e em órdem a escrituração dos 
prontuarios e escala de alteração do pessoal da Corporação. 

8.0 
- Ao:s Escreventes de 2.&. Classe. compete: 

a) - dar cn,ba.l desempenho ás órdens emanadas rle 
seus ~uperiores; 

b) - desempenhar, com zelo e brevidade, os servi('os 
c;ue lhe fôrem d1"$tI'ibulaos · pelo Inspetor Geral e pelos de
mais .c.uperiores; 

e) - estar sempre aptos a prestar, com brevidade. as 
informações que lhe fôrem solicitadas em matéria de ser-
,·iro; 

d) - ter perfeito conhecimeni.o de todas as órdens re
lativa~ ao serviço da Secção e de tudo que fór necessario ~\> 
bom desempenho das suas ftmções; 

e) - es"calar com o devido cuidado o pessoal que ti
ver de entrar de servico. fazenào com rigorosa justica o re
vezamento do mesmo. de acôrdo com as instruções do en
carregado da Secção, cabendo a éste assinar a escala de ser
viço; 

fJ - dirigir e fazer expedh' a correspondência da Set-
ção. 

9.0 
- Aos Amnnuenses e Dattlográfos, cabe: 

a l - executor com zelo qnalt'}11e-r servi('o qu" lllr 101 
orcl<'I ado 11or qnem de direito; 

h 1 - dPsempeuhar com soUcitude os serviços 4ur 10.e 

!Orem distrjbuidos, guardando sôbte 01:, me;snt01> o necessnl'to 
eigilo; 

e 1 - auxiliar os escrevent(>s no<; snvico~ que por i::::o;te 
lhe fórem desiginados: 

d 1 - manter em dia a escrituração cto::; livros 3 ~eu 
cargo; 

el - não consentir que pessõa-, estranha!) á Corpõru.· 
ção c·.screvam na máquina. salvo s.-, t1vt'l'em órclcm da flUU,n
dade competente 

lC\.' - Ao~. Arquivista~. compete· 
a 1 - coadjuvar o escrevente ela Secção em todo o se, -

viço tia mesma. cabendo-lhe mUito espéc:1rümenr~ :'.l ol·g~t111-
zaç.lu e conservação do arquivo; 

IJ 1 - não consentir que seja'm retirados clocumenbo,s; 
ou Fvros ela repartição, sem órdem do Sub-In!)pet.or e 1·eçi

bo df' quem os pedir, tendo o cuidado de ex:iminar útlall(.il) 

restil.uirlo: afim de verificar se se acham no estado e:n que 
Jóro.111 entregues. e dando p;:\rte ao Sub-InspeLOr M! t.::,l nao 
~conrecer; 

t 1 - velo.J· para que os documentos rc:Lirado!j cio J.I -

quivo para qu:ilquer verificação sejam di~r*li.!;: colocndo~ nos 
1espcctivos Jogares; 

d 1 - protocola1 todos os papeis que derem entrãda 
na Scccão; 

cl - orquivar os papeis relativos a negocios tin.do:.. 
tJ - colecionar metoclkamente. µor ói-dem cronolo

g1co. as minuca.; aa correspondenc:1.;, expediaa e o bolertlil 
aiáric· da Corporaçl.o. 

11 .v -- Aos Fi.scals do Tratego de 1.11 Ckli::st: e MotOl'.'t~ 
cJist-Js, l.:Ompete: 

a 1 - percorrer os postos si.nal<'iros e 06 ronct~llltts. t1~
co.liz<- ;1do-0.: tom c.:rit~rk ,, ex!Hidao; 

b, - velai· pela unifo11ti.idaae, asseio e compostura que 
devc,u ob.:,;enar cs 'serventuárlos ci 0 serv1ro. 

e: t - cumprir com severidade a:; inst1 uções de seus su-
penores. 

d~ - apre~entar ao Che!e do Tratcgo. e na ,1.usencu 
ctfstt! G.V eilcanegado da Secçáõ, par.:..e clar ocon-enc1:ts hav1~ 
dRs. ~c:ompanhada de uma relação elos infraoore~. bem COíllil 
dos clocu1ne11tos aprnendidos; 

e - fazer conctuzil· ã Inspt>ionn todo veiculo que 
transitar sem plac& ou com pl'.lca falsa. e os que estiverem 
sem licença ou sem ô nece~sariô registro. bem como todo o 
l:Onduror de 'l'eículo que não estiver legalmente habihtado; 

J, - faze1· igualmente apre~ntür á delegacia distrt
tal t(';OO o conautor de veiculo sobre- o q\.lal pe::e ncuM'lÇJ.O 
criminal ou o que. de qualquer modo persislir em burlai· a 
açR..o 11~culizaciora da InspctO!'Ül, 

g l - dirigir e íiscallzar, de acórdo com as órdens que 
receber. os se1·viços extraordinlinps; 

h) - dar conhecimento ao Chefe do Tráfego do~ casos 
de nc:1dentes ou interrupção do transito. que não possa por 
si mf'smo resolver; 

11 - n ... o entreter conversações com o pessoal de ser
\iço. a não !:er para lhe dar alguma órdem ou explicacâo ou 
informar-se das alterações que ocorrerem. 

j 1 - não permanecer parado em portas de residencidS 
ou estc1,bclecimentos púbhcos e nem frequentar cinema. tea
tro. ttc., estando de ~erviço. sah'o quando o próprio servtcv 
o exija; 

k1 - 1.1.áo permitir sob pretexlo algum. interrupção do 
transito na via-pública. tomanào. pHa ésse fim. n.s proviclen
cia.s nece~~arias; 

IJ - cumprir. com o máximo rigór as di5poslc:õc1' cte.:.-
te rPgulamento. 

12.0 - Aos demais Fiscais e Sinaleiros, L"tunpre: 
a J - ocupar posto.s que lhes fõrem desig,1nclos. não os 

~bar.danando sen~o por mouvo imperioso; 
bl - fazer conduzir a delegacia distntal. qualquer con

dutor de veículos que desrespeitar ns orderu; da Inspe\.oria; 
t'l - fazer com perfeição o scrvic:o ele ~innleiro, de 

mod.:, a não oferecer o menor embal'aço .tos condutores cte 
veículos; 

d) - cwnprir com exatidão todas as ctlspo.si('ôes p\'e
vista, no Regulamento do Tráfego; 

e1 - apresentar ao Chefe do Tráfego a::. nottficaco'!J 
1e1tas durante as suas horas de serviço; 

1 

fl - comunicar. imcdialamvnte. ao Chete elo Trutego, 
ou na ausencla dêste. ao permanente da Seccão. qu.tlqucr ac1-
ôent~ que ocorrer na ionn da fiscalização sou !)eu controle; 

, J - comunicar aos encarregados ela fiscauzac:io ~s 
oconéncius que se verificarem no 1:;ervko do tnifeg·o. SOüCl
tando as instruções que se Lornarem 01:eclsas 

h) - fiscalizar com cri terio e exatidão a zona sob seu con
trole; 

il - não parar nas portas de re.sidencia ou estnbelect
mentos públicos, quando em serviço de fiscalização. salvo quan
do o serviço o exija; 

j 1 - não ma-nter conversas ou polemicas, quando em !.er
viço. com o público, além do tempo necessario a qualquer infor
mação que lhe seJa pedida ou advertencia que tenha a fazer; 

t 1 - atender ás reclamações procedente1:; dos passageiros 
e transeuntei:., quando com fundamento, e obrigar os condutores 
cie veículos ao rigôroso cumprimento do regulamento do trafeeo 
público; 

li - providenciar para que seja fornecida concturão ao~ 
passageiros no caso de apreensão de veiculo; 

nu - conduzir á Inspetoria o condutor de veiculo, quei 
cobrar ao passageiro taxa superior á que fôr aprovada pela re
Jerlcta Repartição; 

nt - conduzir á delegacia distrital, juntamente com os 
passageiros e testemunhas, para ser lavrado o respectivo fla.
srante, o condutor que consentir em 8CU vriculo a pratJra de 
:itos atenta.torios a moral pública, bem como o que tor 11.chucto 
rm estndo dê ernbriaguês na direção dos veicules. 

* 1.Jnico - O encarregado da Sf>cçáo do Tra.tego e o CJlr .. 
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fr do Trafego serão substltuldos em .suas faltas ou impedimentos 
pelo csctcvente de 2.ª Classe ou funcionárlo, respectivamente, 
que o Inspetor-Geral designar. 

Art 108.º - AO PESSOAL DA GUARDA OIVU... COM

PETE 
1.0 - Ao Encarregado da. Secção de Policiamento : 
a> - dirigir e fiscalizar o serviço da Secção e envidar es

forços po.ra que os auxillares dêem cabal desempenho ás suas 
Iw1ções, 

b1 - fiscalizar, diariamente, todas as dependenctas da Re
parlição, dando imediata ciencia ao Inspetor-Geral de qualquer 
irregularidade que, porventura, encontre; 

e) - organizar as tabelas de serviços dos guardas-civis e 
transmitir, nêsse sentido, instruções aos seus subalternos; 

d 1 - cumprir e fazer cumprir as ordens e instruções 
emanadas do Inspetor e Sub-Inspetor; 

e1 - prestar ao Inspetor e Sub-Inspetor todas as informa
ções que se relacionem com os serviços da Secção; 

/l - processar e remeter ao Inspetor, por tntemédio do 
8ub-Inspetor, todos os papeis que dependem de despacho; 

g, - enútir parecer sõbre papeis r~lativos a sua Secção 
e informar nos respectivos processos, todos os pontos indts
p0nsa\"eis ao completo esclarecimento do assunto; 

li l - assinar os pedidos de material para a Secção; 
i 1 - fazer preleções ao pessoal de sua Secção nos dias 

para isso designados, ministrando-lhe todas as instruções neces
sarlas ao bom desempenho de seu cargo; 

j) - auxiliar o Inspetor-Geral nos serviços da via-publica, 
por ocasião de festas extraordinarias e sempre que o interesse 
público o exigir; 

k) - receber dos fiscais rondantes ou guardas e apresen
tar ao Sub-Inspetor, devidamente relacionados, os objetos en
contrados na via pública. 

2.0 - Ao Escrevente de 2.ª Classe : 
al - exercer as mesmas atribUições e déveres que os de 

igual categorta na Secção do Trafego; 
b> - substituir o encarregado da Secção em suas faltas 

ou impedimentos. 
3. 0 

- Ao Fiscal Rondante : 
a 1 - exercer rigorosa e eficiente fiscalização, percorren-

cio o setor de policiamento sob sua guarda; 
b> - corrigir as faltas do serviço dos seus subalternos, 

ponurando instruil-los e orienta-los, de modo que os mesmos 
façam o se1·viço de ronda de maneira. eficiente de acôrdo com 
as exigencias regulamentares; 

e) - velar pela observancia das ordens recebidas; 
d) - dar parte das faltas cometidas pelos guardas-civis, 

quando de folga ou a serviço, na via-pública; 
el - dar ás autoridades competentes, Imediato conheci

mento das ocorrências verificadas no serviço; 
/) - cumprir e fazer cwnprir, com a maxlma brevidade, 

as ordens dos seus superiores, velando para que elas não sejam 
alteradas ou retardadas pelos seus subalternos; 

g) - buscar, quando se tornar preciso, instruções acerca 
do serviço na Secção de Policiamento ou no Gabinête do Sub
inspetor; 

h> - comunicar, diariamente, ao Sub-Inspetor as ocorren• 
cias em cada setor de policiamento, a fim de que sejam cientlfi
cndas á autoridade competente; 

íJ - fazer substituir no serviço, sem perda de tempo, o 
guarda por qualquer motivo incompatibilizado no seu ponto, 

1l - manter convenientemente uniformizados e disciplina
dos os guardas da sua zona; 

k) - iniciar o serviço de fiscalização dos guarda, lmedia
t.amente após a distribuição dos mesmos pelos postos; 

l> - administrar ou fazer que sejam administrados pron
tos socorros aos enfermos encontrados na via-pública, vitimas 
cie crimes ou acidentes, de acõrdo com as instruções que rece
berem; 

m) - não permanecer parado em portas de residencia ou 
~tabclecimentos públicos e nem frequentar cinema, teatro, etc., 
e~tando ele serviço, salvo quando o proprio serviço o exiJa. 

4.0 
- Aos Guardas Civis em geral : 

a) - conduzir-se corretamente, na via-publica, observan
do toda~ as prescrições regulamentares; 

bJ - exercer severa e rigorosa vigilancia nos seus postos 
d& ronda, comunicando á fiscalização qualquer ocorrencia que ali 
se verificar; 

cl - desempenhar os serviços que lhe fórem confiados, 
cumprindo as determinações de, seus superiores; 

d) - comparecer ao serviço 30 minutos antes da hora es
tabelecida para a rendição do quartel. a fim de receber o arma

mento e ter conhecimento das ordens e instruções do boletim 
dinrio; 

ei - voltar á Secção de Policiamento logo que termine o 
1:>erviço de ronda ou outro qualquer serviço, a fim de dar conta 
das ocorrencias verificadas e entregar o seu armamento; 

/> apresentar-se para o serviço e em público com o seu 
uniforme e equipamento, em perfeita. ordem e asseio, não po
dendo fazer nêles a menor alteração ou usar nos mesmos qual
quer adorno de uso particular; 

ui - conhecer, perfeitamente todas a.s suas obrigações. 
cuja ignoranc1a não poderá alegar como Justificativa ou cir-
cunstancia atenuante de faltas; · 

h' - pugnar pela correção e dignidade do seu procedi
mento, incutindo no espirita do povo que a policia é sua prote
tora e guarda: 

iJ - apresentar-se pontualmente quando fôr designado 
para qualquer serviço extraordinario; 

71 - ser sempre solicito em auxiliar qualquer pessõa com 
~ma explicação ou orientação que lhe seja pedida; 

Jc1 - não ~e fazer acompanhar de pessôas que não tenham 
boa reputação e evitar as suas amizades; 

lJ - tratar os seus subol'dinados com serenidade e aos 
tompanheiro::i com dehcadeza, evitando discussão e aconse!han
do-os ao bom cumprimento dos seus deveres; 

mi - não mentir, não ocultar as suas faltas e ser s6mpre 
smcero. franco e leal; 

n 1 
- tratar a todas as pessóas com urbanidade e discre· 

çdo, ::;endo ao mesmo tempo sempre bondoso; 
01 - não entreter conversações com os ,;eu.e; comp1mheiros 

ele ponto, a não ser para dar-lhes alguma ordem ou expllcação 
ou pedir-lhes alguma Jn!ormação; 

P 1 - recolher-se lmedtatamcntc à séde da Im>petoria, 
()Uando de folga souber que a corporação se acba de prontidão 
i;:rral 

1 Unlco - O Encarregado da Secção será s11bsUtuldo em 
sua, !alta, e Impedimentos pelo escrevente de 2.• OJuae. 
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Art. ~Ao Almoxarife.Pagad~i~be·: -------:A-.-t:-. -1:-:1:-G.70 -_-:-A-os-e-nc_a_rr_·o-ga-d:-o-s -d:-o_s_p_o-st_o_s _ct""o-,.'"'cr,...cu_l...;;os. 
ai - receber, conferir e ter sob sua garantia e responsa-

bilidade, tudo o que fór destinado ao uso da corporação; 
b) - fazer a escrita do almoxarifado e pagadoria, man· 

tendo-a em dia, bem clara e sem emendas ou rasuras; 
e) - providenciar com aÚvtdade para que seja arrecadldo 

prontamente o armamento e equipamento dos funcionários de
mitidos ou suspensos, ficando responsavel pelo extravio do que 
não fõr arrecadado, salvo prova imediata de que não houve ne
gligencia de sua parte; 

d) - formular os pí'didos de tudo quanto fõr preciso á 
corporação para serem submetidos a despacho superior; 

el - receber as folhas de vencimentos do pessoal da Ins
petoria Geral, procedendo ao pagamento a cada um dos interes
sados logo após o recebimento das importancias do Tesouro do 
Estado; 

/ J - recolher mensalmente aos cofres do Estado as im-
portancias relativas a Óe.$COntos autorizados, mediante guias es
peciais conferidas pelo Sub-Inspetor e visadas pelo Inspetor
Geral, 

g) - recolher mensalmente ao Tesouro do Estado as ren
das de emolumentos, taxas, multas ou indenizações arrecadadas 
pelas Secções do Tráfego; 

h) - ter uma relação de todo o material distribuido sem 
responsavel direto permanente, com designação dos lugares em 
que és.se material se achar; 

i j - realizar as compras que lhe fórem ordenadas pela 
autoridade competente para o serviço da corporação; 

1) - dirigir e fiscalizar a iluminação da séde da corpora
ção, fazendo a respectiva escrituração; 

1c) - ter a seu cargo um livro, onde registre todas as im
portancias que lhe fórem entregues, com declaração do destina
tario. data de pagamento e recibo; 

l> - não fazer nenhum desconto nos venciment.os dos 
funcionários, sem autorização do Inspetor ou do Sub-Inspetor· 

m) - Inspecionar uma vez por mês, o armamento, farda
mento e artigos distrlbuldos aos serventua.rios, dando parte do 
extravio ou estragos que ocorrerem, afim de serem tomadas as 
necessarlas providencias. 

Art. 110.0 
- Em toda escrituração de carga, os artigos ou 

materiais serão precisamente designados pelas classificações 
apropriadas, não sendo permitida abreviatura ou modificação. 

* 1.0 
- Toda gestão de material dará lugar a movimento 

de carga e descarga, sendo sempre publicado em boletim da cor
poração o preço de qualquer objéto ou material recebido da re
partição fornecedora ou adquirida no comércio. 

~ 2.0 - Nenhuma operação de carga ou descarga, mesmo 
por causa de transformações, reparação ou desclassificação, será 
feita sem ordem da autoridade competente. 

Art. 111.0 
- O almoxarife-pagador é especialmente res

ponsavel; 
a) - pela existencia e bom estado do material a seu 

cargo; 
b) - pelas saídas e distribuições irregulares ou feitas me. 

diante pedidos não revestidos de autorização legal; 
c) - pela omissão de entradas. 
Art. 112.0 

- A falta de cumprimento de seus deveres su
jeita o almoxarife-pagador a ser destituido de sua função e in
denização do objéto deteriorado. inutilizado ou extraviado por 
sua culpa, além da responsabilidade penal em que possa in
correr. 

Art. 113.0 
- O cargo de almoxarife-pagador será exercido 

por um funcionário de toda a confiança do respectivo Inspetor
Geral. 

§ Unice - O almoxarife-pagador, nos seus impedimentos 
e faltas, será substituido pelo auxUlar de pagador ou por qual
quer serventuário designado pelo Inspetor-Geral. 

Art. 114.0 
- Ao auxiliar de pagador, compete : 

a> - coadjuvar o a1moxarife-pagador em todo o serviço 
da repartição, zelando pela conservação do material aí exis
tente; 

b> - não entregar objéto ou artigo algum a cargo da re
partição sem ordem do respectivo chefe e o competente recibo; 

e> - esforçar-se para. que os serviços que lhe fõrem con
fiados sejam feitos com clarez·a, exatidão e economia; 

d) - velar pelo asseio, guarda e bôa ordem da repartição, 
executando as prescrições do respectivo chefe; 

eJ - dar cabal desempenho ás ordens emanadas de seus 
superiores; 

/) - ter perfeito conhecimento de todas as ordens relati
vas ao serviço da repartição; 

g1 - cumprir com exatidão todas as disposições previstas 
nêste Regulamento. 

Art. 115.0 
- Aos encarregados dos serviços de permanên

cia da Inspetoria-Geral, compete : 
ª.> - receber do seu antecessor e conferir a relação dos 

ute~sihos e outros objétos existentes a cargo da permancncia, 
diariamente, dando parte das faltas que encontrar; 

b) - zelar pelo asseio e ordem do alojamento e mais de
pendencias, providenciando para que a faxina seja feita nas·pri
nieiras horas do dia; 

e> - não consentir que os guardas e fiscais de prontidão 
~e afastem do alojamento por motivos. extranhos ao serviço; 

d1 - mencionar na sua parte diaria as notas de falta 
dos serventuários remissas; 

e) - atender ás requisições das autoridades policiais. na 
r usenc1a. do Inspetor e do encarregado de Secção, se.Usfazen
cto-as no que fôr possivel; 

/J - armar os serventuá.rios de folga, em casos extraordi
nários: 

g) - remeter, diariamente, ao Inspetor-Geral, por inter
médio do Sub-Inspetor, uma parte circunstanciada. das ocorrên
cias havidas em seu serviço; 

h 1 - distribuir com os guardas e ficais e receber dos mes
mos o armamento e munição de que a Secção dispõe para o ser
viço de ronda e vigtlancia; 

i J - instruir os guardas e fiscais acerca dos serviços que 
lhes !Orem confiados, orientando-os sóbre as determinações do 
boletim diario; 

fl - fazer substituir no serviço o guarda que por qual
quer motivo não o pudér exercer; 

k 1 - apresentar-se ao Impet.or e Sub-Inspetor, quando 
chegarem ao quartel; 

l J - impedir que os fiscais e guardas entrem de serviço 
com o uniforme sujo ou alterado, mencionando isso na sua parte 
dtaria. 

~ único - Os encarregados dos servlços de permanén. 
eia serão responsa.veis diretamente por qualquer irregulari
dade que se verificar durante 111, sua• horas de servtço. 

compete; 
a) - Ví'lnr para que todos os homens do posto cum· 

pram rigorosamente as suas obrigações; 
IH - fazer conhecidas de todos do posto as ordens e 

disposições regulamentares relativas ao serviço. frisando bem 
a cada um as órdens e di.sposlções que mais diretamente l!l.

tcreS&arem ao fim qi.le especialmente lhe lncwnbU·; 
í'-i - dar imediato conhecimento ao Chefe do Trà!cgo. 

e nA auscnclo cléste o.o encarregado da Secção, dt' qualqull 
acidoutc que oconer na zona da fiscalização sob seu con
trôle, 

d 1 - velar por que o pessoal do posto :se con5crve uni
formizado, não permitindo que os seus elementos Joguem, 
disputem ou pratiquc1n ato reprovavel; 

eJ - dar ciência ao encarregado da Secção, ele todas 
as ororrénclas que cheso.rem ao seu conhecimento e interc:i
sarem ao seniço; 

fJ - cumpnr com exaUdâo toda:s as dh;po."Slçõcs pre
vistas no regulamento do Tráfego; 

gJ - àar cabal desempenho ás órdcm; emanada::; c.lc 
seus M1periores; 

h) - comuntcar ao Chete elo Tráfego as ocorrenc1as 
que se verific~rcm no serviço do Tráfego. sollcitando í\S m~lru
ções que se tornarem precisas. 

CAnTULO XXI 

Dos deveres e proibi«:.ócs comuns ao J>essoal 

Art. 117º - Qualquer funcionário da Inspetoria Gemi 
terá por dever : 

a J - comparecer na Repartição á:s horas determma -
das r ali permanecer durante todo o tempo fL"<acl.o néstc Re-
gulamento; 

b) - executar com zelo e lealdade qualquer scrv1<,o 
que lhe fõr distribuído; 

e) - trazer em bõa órdem 05 papeis. livros e documen
tos sujeitos a seu exame, pelo extravio dos quais respondera; 

ti J - guardar absoluta reserva sõbre os serviços da 
Repartição; 

e) - tratar com delicadeza as partes. sem difcrcn~·a 
ou predileções pessoais. 

Art. 118.º - A todos é expressamente proibido: 
a) - ocupar.se. durante as horas de expediente. cm 

qualC1uer serviço extranho; 
b) - ausentar-se da Repartição antes de termina.cio;;; 

os tr&balhos sem prévio assentimento do Sub-Inspetor; 
e) - entreter con\'ersas com discussões que pertur· 

bem a bóa órdem e o silencio necessarios ao servlço; 
d) - tirar ou levar consigo qualquer objét.o pcrt.cncen

te á Repartição. 
OAFlTULO XXII 

!)as Lransgressócs disciplinares, penas e rccompcns:t,; 

Art. 119.0 - Constituem transgressões discipllnares, pU· 
nivels: 

l.º - ser ... negligente ou desid1oso. não satísf~eudo, com 
eficiência, as cxigencias do serviço; 

2.º - faltar com o devido respeito a qualquer auton
dade civil ou militar; 

3.0 - provocar pela imprensa discussões com os seus 

1 

superiores ou camaradas; 
4.0 - revelar atos ou assuntos não publicados, do:.; 

quais tenha ciência, em razão da função que exercer; · 
5.0 - interromper o superior na rua. ou no interior do 

quartel. sem motivo urgente e inadiavel; entrar no seu Ga • 
binêtc ou compartimento, sem a devida permissão, ou con
servar-se sentado á sua passagem; 

6.º - reclamar contra o castigo que lbc fõr unposto, 
antes de começar a cumprí-lo, ou não se submeter pronta.
mente ás órdens que receber; 

7.0 - negar ao subordinado licença para ~e dirigir a 
étutoridnde superior: 

8. 0 - repre~entar a Corporação em qualquer solcntdac!c 
ou reuniões coletivas, sem estar para isso pre,·lamcnte auto
rizado; 

9.0 - fumar quando em serviço ou dcante <lc seus :sll-

periores; 

to; 
10.º - exinur-se de qualquer serviço, sem motivo Jus-

11.º - levantar fo:sas acusações; 
12.º - simular moléstias para esquivar-se no tiaballlo. 
13.º - travar conversações, quando cm serviço, com co-

1 

léga.'i, subordinados ou estranhos; 
14.º - apresentar-se para o serviço â. paisana, sem 0r

dem superior, 
. 15.0 

- reclamar contra o serviço para o qunl for rle-
s1gnado ou mostrar-se dc.sid1oso ou incompetente; 

16.0 - exhiblr arma sem necessidade ou dispará~!~ e. 
tôa; 

17.0 - faltar ao expediente sem moUvo justo ou nu
sentar-se do mesmo sem licença; 

18 ° - errar por negligencia ou estragar sem motivo 
os llvros, mapas. relações. e::;ca.Jns e outros documento~ ou a.:.
sina-los não estando regulares e limpos; 

19.0 
- faltar á verdade para com o superior ou µOl 

qualquer motivo iludir-lhe a bôa fé; 
20.0 - provocar conflitos, embora não se sirvo ele or

mas e dêles não resulte fáto criminoso; desafiar o companhei
ro ou disputar com éle; 

21.º - deixar de fazer a continêncta devida aos &rus 
superiores ou camaradas de graduação igual á. sua, ou á~ au
toridades a quem estiver subordinado; 

22.0 - não fazer a continencla por ocasião de ~cr to
cado o hino brasileiro e içáda ou arrenda, com fonmilict~rJr, 
a bandeira nacional. ou ainda â passagem desta, quando con
duziâa por trópa ou associação: 

23.0 
- retirar-se da presença do su1>erior .sem lhe pc· 

dir licença; 
24.0 

- queixar-se do superior ou denunciá-lo, sem ser 
pelaa tramites regulamentares e sem haver prnviameut-0 
feito a de\'ida comunicação; 

25.0 
- não corresponder á continéncia que lhe fõr feH., 

por subordinado; 
26.0 

- deixar, sem permissão, o posto de serviço na vio. 
pllblica. antes de ser substituidO; 

27.0 - não guardar a devida compostura. quando Pm 
serviço ou deante de seu~ Superiores hierarquko::i; 
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REl'ARTIÇÃO DOH SERVIÇOS E- •gulndor TIRRILL e do WattmeLro re

LETRICOS DA PARAtBA - .bDI- gistrador; execução elo novo painel 
T.\L PARA CONCURRENCIA PU- iguol áciuela dos já existentes com ar
BLICA - 1) O Governo do Estado a- mação de ferro cantoneira e pedra 
bre con<'urrencia publica para a for- marmore branca; farão parte tambem 
necJmento de um grupo turbogerador todos os materiais de alta tensão para 
á nepartição dos Serviços Eletrlcos cta ~fct~e~~~~itt~eri;.~~elrc~!t~~a~~r e~~= 
~:~::~r~d~v~~fºásª\!r~pl~s;l~s 1:~ ;~ rente continua, forma embutida. com 
clla 25 do corrente mês. no e~critorio ;;itti~ne;;~ sâ~n~o~:~~teª ;;~n~~iz:d~ 
cln Repartição acima, á. Avenida Gue- mesmo execução, igualmente para a 
dC's Pereira, nesta Capital. excicatriz; 1 Acionamento para o regu-

2> As propostas deverão ser entre- lador da excitatriz, composto de vo
gues cm duas vias. sómente a primei- Jante de manobra, rodas dentadas e 
ra 8elada conforme a Lei. em envelo- corrente ele ligação: 1 Transformador 
pe fechado. com endereço e os seguin- de voltagem, monofasico. po.ra o regu- 200 - ditos idem idem. de 8" X 11.1 •• 

tes dizeres : CONCURRENCIA PUBLI- lador automa.tlco, typo TIRRILJ.,, com idem, ldem 
CA PARA O FORNECIMENTO DE relacão 6000 100 Volts <este transfor- 200 - dltos idem idem. idem de 8" 
UM GRUPO TURBOGERADOR E mador n~o deve receber fu.siveis nem x ., idem. idem 
UMA CALDEIRA A VAPôR A' RE- do lado primario. nem do ln.do secun- 200 - ditos idem, idem. idem dt.> 8'' 
PARTIÇÃO DOS SERVIÇOS ELE- darlo); 1 Chave a olco, tripolar. com X 1:i ., • 

TRICOS DA PARAiBA acionamento indireto, incluindo o eixo 200 _ met.ros lineares de taboas ele 
3) o concurrente cuja proposta fôr intermediaria com rodas dentadas e freijo, aparelhadas de 8" X l '', em pe-

aceita terá O prazo de cinco dias para corrente de ligação: 1 Relais especial daços ae 2m,OO acima. 
8 assinatura do contrato na Reparti- como proteção do gerador contra so- 200 - ditos, idem, idem, idem de 8" 
cão competente, mediante a apresen- brecarf-1:as, com relais termices e ma- X 11 1 ••• iclem ídem 
tação de prmt!l_ dn recolhimento da r~~t;,c~~~n 

3
is~l~~~sre!e~:r:i1~~:te ~it~~; '{ 2oo __ ~idde\~~-s,1J~~~' idem. idem de 8 ,, 

caução ele cinco por cento sobre O va- de ferro; 3 Ampcremetros de forma 200 - ditos. idem, idem, idem de 8" 
Jor da proposta, feita no Tesouro do baixa para trabalhar em combinação x 1.! ". idem. idem. 
Estado. com o transfon11ador de corrente: 1 500 - metros lineares de taboas pa-

Essa caução reverterá em favôr do W~~tmPtro registrador paro fasr..>s dese- ra caixa, ele sucupira ou cup1uba ver
Estado caso não cumpra o concurren- qmllbradas e PR.ra ser h~ado aos trans- melha aparelhadas de 8 ,. x l" 
te as condições do contrato. O levan- f<;irmadores abaixo menc1onado5:: 1 Me- 1 500 - metros lineares de barrotes de 
tam.Jnto dessa caução só poderá ser dldor. de fator de potencia, )?a1xa for- sucupira ou massaranduba, de 21~" x 
feito três meies depois do funciona- ma, igualmente para ser llgado aos 21 1 ••• para aro, tamanho min.imo de 1 

mento da instalação. transformadores de medida abaixo 2m,OO 
4) Influirá no julgamento das pro- mencionados; 1 Wattmetro para fases 50 - metros quadrados de vidro. li-

postas o prnz.o de entrega do material I desequilibradas. baixa forma para tra- so branco tfansparente de 3m 1 m 

Ó~~ t:~~~eli.ere c~!ª~6n~f~les e~~tr~;_~ ~fJ~~\ c~~1.f~eYr~
11

~~
0

~~G.~º~~~~= :~; ~ = 'b~i~ss 3! ~~!~~~ de '
4 

" X l8 · 1 

g\~egtoÊstado reserva-se o direito de ;~:~ª p:;: ~~~c~?
1
!.s~;si~t:â:d~l~ae: ·5 

- ditos de extráto de nogueira_ i 
rinular a presente concurrenciCl. se as- a o~e~. sendo manobrada~ por um. dis- fó;go de !P.!º:n .quadf'ados de vidro. J 

sim lhe convier. positivo de co~tacto do eix~ propno:~ 1 2 - quilos de parafina. 
6) o grupo turbogerador referido Toma?a espe~ial para. a smcr?nisaçao 500 - metros lineares de barrótes de 

na 1~resente co_nC:ut?·encia, atenderá ás ~eº~Jfi~a;~~~foª~J~a e:i1~::~f!~ãol áRg~~ ~~.~.Jóta~!~~~~a~~i~.:, 2rn1o~0X 2'" para 
seguintes ~0ndtçoes. ~ . tancia da velocidade da turbina· 1 Os proponentes deverão fazer no Te-

a) ~urbma a. vapor constrmda nu- Contador de KWH para fases dcsea'ui- souro do Estado. t.ma caução em di-

FALTA-LHE O APPETITE? 
Cuidado! Você está se intoxicando! 

Esta falta de appetíte é devjda ao desarranjo das funcçõe 
digestivos que resulta da accumulaçõo de toxicos no orga
nismo. Elimine esse perigo tomando dioriamerle o "Sol de 

Fructa" Eno - de sabor ogrodavel e de effeito revigo
rante. Eno limpo o systemo intesti11al, purifica o sangue, 
evito a somnolencio e a falta de appet,te. Ma.s .. 
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TEATRO SANTA ROSA 
RENATO VIANA E SEU TEATRO 

COM SUZANA NEGRI E CAZARRt 

HOJE, ás 20,30 horas, em te!'ceirn récita de assi. 
natura, uma peça cul'Íosü,sima e de g1·ande emoção 

A MULHER QUE SE VENDEU 
Um dos mais interessantes originais do 1·eperto1·io 

----- espanhol-----
ma :,;o carcassa para uma potencia do libradas para ser ligado aos transfor- nh · d 5,... b 1 1 
alt~rnador de 2._200 KW cor:i cos phi madorcs de medida; 1 Transformador do e}~~i1ec~me~to

50
q~: ~r~11r /d~?;'agv:_ 1 EMPOLGANTE CENOGRAFí~ DE COLOi\íB 

~.~~~d:d~e~~lag~ioo ~~to;a~c~ ag~~~ ~3o;ºn~g~1~hstr:pi~~~-, f~~?!e\"!~\ç!~i~1a~ ~:~~~eft~ ~ontráto, no caso da proposta 1 ~ r 

~;lctl~ ~t:à: 3~~~e~!~~~:~âot p~~~s;:~~ ~~~s d~ ~o~~~~~~~~~rr21a1[~n:~~~~:g~~ tij! ~~o~~\\f~gl~ef~~:~ es~\st~~A~~s d~ ! Amanhã, em vesperal, ás 15 horas, 
trabalhar igualmente com uma tem- Iluminação do quadro de manobra na modo Jegivel. sem rasuras, emendas ou 
pera.tura de 400° centígrados, equi- fórma da existente. bqrrões, em duas vias, sendo uma de
pacla com todos os dispositivos neces- h) Todas as ligações necessarias aos vidamente selada <selo estadual de . 
sarios ao perfeito funcionamento. in- aparelhos ele medida. etc ... entre a .ce- 2SOOO e de Educação e Saúde), contcn
clusive variação de velocidade coman- lula de alta tensão e o proprio pamel do preços por extenso e em algarismos 
dada manual e eletricamente; taco- do quad.ro d_e manobra Os proponentes deverão marcar pra
metro. termometros. indicadores de Interllgacoes entre o turbogerartor e zo para entrega dos materiais ofereci
pressão e de vacuo necessarios ao O ouadro de manobra:. execut~das em dos 
controle do s~i:viço_: i~ec_a~smo. com-1 ~~~~a a~~~dgs ~!sps:~tl~~s ei:::-.:ir~aiad~; Em separado das proposta&, os con
p.lc~o de lubrificaça,o_ mcmmdo mst~- ferrtJ fu~dido para 6.600 volts, bom ~n~~~~i p~~v;r:,'io im~~~!~:ni:J·e;:c~~~ 
lac;-ao_ de reserva utihsavel para lubn- isol~mento para 10.000 volts. cadual, municipal, bem como da cau-
ficaçao ant~s do _arranque e da pai:a- Ligações para a Excitatriz igualmen- ção de que trata este Edital. 
da da turbma: fl~tro de oleo, resfn~- te executadas em cabo armado isolado As propostas deverão ser entregues 
dor, tanque, indicadores de pressao para uma voltagem conveniente. com neste Serviço. que funciona no Pala
e temperatw·a do oleo com as necessa- os necessarios terminais e chapa zin- cio das Secretarias 1 salão da Diretoría 
rias tubulações: completo equipamen- cada de Viação P Obras Públicas) até ás 15 
to de chaves proprias e ferramentas 71 Os concurrentes apresentarão dia- horas do dia 16 de maio vindouro, l'm 
para desmontagem do grupo; prote- grama de consumo de vapôr em qui- envelopes devidamente fechados. 
cão de calor para a carcassa da tur- logramos por KVlH, medidos nos bor- Os proponentes obrigar-se-.io a tor
bina e tubos de vapór dentro do gTu- nes do alternador, incluindo a energia nar efetivo o compromisso a que se 
po. p~ra_a excitação, para diferentes sol!- propuserem, caso seja aceita a sua pro-

b) Alternador trifasico eonstruido citi:tçoes de carga,. fator de potencia posta. assinando contráto na Procura
paro 2. 750 KVA, 6.600 volts entre as ur_ud:3:_de e def!l~ls caracteristlcas de doria da Fazenda. com o prazo m~
fascs, freq1:1enc_i~ de. 50 ciclos, par5: g~~s~a~edea;iJJºc\~ t;;~:~~!~~~s 1~~~ ;~: ~~im-~·:n~i~. dias após solucionada a 
um,1 POLC'ncia dtsnomvel, com c~s P.!11 trada do condensador, iá fixadas no A caução de que trata este Edítal r~-

0.8. de 2-200 KW, com ventilaçao presente edital. verterá á favor do Estado, no raso ele 
propna. crr: carcassa fec~ada. O ar 8) Disposíc;ões gerais. Serão levadas rescisão de contráto seru cau5a justi-
dP venl1laçao dessa maquma dev_e ser em consideração propostas em alterna- ficada e fundamentada 

O HOMEM SILENCIOSO DOS OLHOS DE VIDRO 

Uma das peças mais finas de Renato Viana 

Fantasia dramatica de grande sucesso. 

A' noite, a peça que empolgou a cidade inteira 

D E u s 
que se despede, de vez, do cartaz. 

JMPORTANT'E: - Os ,•spetaculos começam ás 20,30 hora:-;, 
terminando ás 23 bora,;. t"m nonlo 

O encarregado das ,·enda.-. de bilhetes, de hoje em diat1te. fi
cará á di<.posição dos srs frequentadores do teatro, da:-. q :\s 11 e da,; 
15 ás li horas, na CASA PF.X,.\ . .í noile, na bilhc-teJ'ia do teatro. para 
venda dos bilhetes do dia e do dia seguinte \-.---------m,_mtldo á temperatura conveniente, tiva de grupo.!; com potencia visinha da Fica reservado ao Estado o direito 

ui 1lisanclo filtros de ar (sem reírige~a- especificada no item 6) desde que isso de anular a presente. chamando a no
f":to tlo ar por meio de agual secc10- venha reduzir o prazo de entrega da va concu1Tencia, ou deixar de efetuar 
narlos de modo que possam ser des- encomenda. fáto de primordial aten- a compra do material constante do 
montados e limpos com a maquina ção. A parte o preço do grupo deverão mesmo. candidr1to de prova escrita prova N. 0 ~ - A - .\foramento de terrenos 
cm trabalho; esse sistema de refrige- ser apresentados pre_ços em separado t:;ervie;o de Compras da Diretoria de oral didaÚ<'a e uma prova pratica. 1 de marinha e proprio naciona.J - De 
ração deve permitir um bom funcío- para as peças de maior desgaste. Via cão e Obras Públicas em João Pc.'S- Escola Nacional de Agronomia Rio J órdem do sr Delegado Fiscal do Te-
namento do alternador mesmo com a O conju_nto deverá vir separado em sôa. 30 de abril de 1938 rle Janeir-0. 24 de fevereiro de . 938 - souro Nacional neste Estado faço pú-
t.crt·a. parte dos filtros sujos. o con- pa_rtes CUJO peso individual maximo Josê Teh,eíra Ba!stos, encarregado. Fernando Teixeira· de Sousa, esc1itt)-1blico que o ~r. Alfrêdo J(lsé de Ataíde 
trole da temperatura do ar de refri- seJa de nove tonelad.as rario. classe G. sen.·mdo de secretano requere~ º. afon:i:ne1:to d_os .terren(?S 
geração deverá .ser feit~ por te~o- ge?ad~:z~e~! gd~-a~~~~ d~rz~~~o;~.r~g~ N~~~~~ ~~~~!?s~At:! t~!to~A~:,~= na E. N. A. _ ~?a::r~~~a :$ P,:~f;~o1:.~~c~ot~l f;nc~i; 
metro, .com relais de smel e busma em que o fornecedor se obriga a fazei vas para o provimento dos cargos de EDlTAL - O cidadão Osc3:r. Fei- '. avenida Nego . .sitnactos ã pr3:1a _deno-
de alatme. . a substituição das peças necessarias. pl'ofessoJ'es catcdraUcos das cadeiras tosa Neves, 2.º ~uplente de JUIZ dr 

I 
minada "Ponta de Mato·•, distr1t~ de 

c) O acoplamento entre a turbma 9) A calfleira a vapõr referida na d~ g,eologfa a,"ricola, geologia e> mine- direito da comarca de Alagôa do cabedêlo. munkipio de João Pessoa. 
de vapô.r e O alternador será efet~ado pr~sentf" concu;·rencia atencleri as se- ralogía e agrologia; química analítica Monteiro etc os detalhes tecntcos e demai::; e~t·la-
fg1:a ~:

1
ºve~ici~~d~. enre;:;:~~~ q~~d~; gu~~t~af3!1~~ço:S~apôr para uma ca- e zootecnia especializada de criaçã.o, Faço publico pata conhecunento l 1ecunentos constam do ed~~n1 :1 ° 2 pt!; 

trate de uma oferta para turbina de pacida~e de 5 .000 kgs. de vapór por ~u:~"~~~-!º cin~~:~;ee~t;-d:Sª~~tei~~= de ouem mteressaE poss~. que tendo bllcado no Jjrnal ohc1a~di lo üd~I1ºcte 
clupla rotação construida pa,·a acio- hora com indlcaçáo para capacidade sados. que, de acôrdo com a decisão falecido _no lo~ar Cedro ' d5> dist_ti- desta capita em sua ç 
uar dois alternadores iguais traba- em c. arga maxima continua. com to- d e "Ih · d t E 1 to de Sao Joao do Tigre deste tPt - 1 Maio de l938 . 
lhando como uma só unidade. dos os accessorios necessar1os ao bom a~rov~~!e p~lo ~~~:~~istr~sd~ Ag;fguf~ mo Mana Bola.. solteira, deixando Adnurustraçao do Domm o tia Umao 

No caso de engrenagem a redução func,1onamento e pronto controle de tura conforme despacho exarado ncr bens que com,t1tuem heiança Jacen-1 em 5 de Maio de 1938 
dc

1
ve

1
Jdocdidade deve

1
ser feita para wna ~~·,~~~of~\·~~h~rcip~~~l:u~~teªJa}e\~~~ oficio n.0 119, de 21·238. desta Escol~. ~een~~ª~:~ce~~1t~s P~~o J':e~~ij!e 8°\h~: Sabino de Campos'.. escrivão en,.,arie~ 

\e oc a e norma com engrenagem . 1.d d . . _ ct ficam abertas a partir desta data d I U I gado da admirustiaçao _ Classr G 
lrabalhando toda ela em banho de 1lante de boa qua i ,a e. p1essao e ser- e nos termos do artigo 436, do regula_ os que teniam ( 1e1toasua 1eran- -
oleo com termometros de controle. viç:o de 20 kls. po1 centunetro quadra- ment{) da Escola, pelo prazo de no- ça para no pra7,0 de noventa f90) E úRI\ GERAL DE S ~u·n1, 

cti R,cica.ll'iz conjugada diretamente do; superaquecedo_r para elev~r a. 1 venta dias (90) as inscdçóes para o dias, a contai da data da publica- DIR T ~" , . .... . • 
ao eixo do alternador com regulador temperatur~ do VaJ?~l' a 365º rent1gra- concurso de titu"lo.s e provas p.tra pro- ção dêsle. v1rem habthtar-se, na fór• ri~ ~~l~~!é;;;c:;1~;~!1::io~~~IF~~~i: 
SHUNT montado no quadro de ma- dos ofedrecC'nbdo. fac1

1]1dade .p~ra ~ ~~- vimento dos cargos de profe.&<.;orrs I ma da lei. a fim de que seja, findo TAL _ T'\- ncOJ do com O artigo 11 do 
nobra , clança e tu os. e m~peza, am 01 .e catedraticos das cadeiras 3.º de Oeo- o dito prazo. declarada a vacanc1a ~ 

e, Condensador de superfície de vapor 1 agua ~u::iee~s~~na:i~ ~e á n~~~~;- logía Agricola Geologia e Minera lo_ da referida hm·an\'a .. que será tncor- decreto federal n.º 2D 877 de 3o de De
rontra !"orrente. construido para re- rã.o ªcg~r;;;~tual entracfa d~ agua sal: gí~ e Agrologfa. 4.º de Quimka ,Ana- porada 'a.o patrlmomo do Est~o. E d~~bi~te~!s..o;;~Jis tg::~~ p~ºbt~cl~~e;it~ 
fri~eraçao com agua salgada, de- tem- ~ada proveniente do condensador; su- lítica e l~.0 de Zootec~ia Especializada para que chPgue. ao conhecimento sr. José Marinho do Nascimento. prá
pcrntur~ na entrada de 29º centigra- perficie de aquecimento adequada a de. Criaçao, allmentaçao e hlglene. de de todos, será. afixado no logar do tico de farmacia licenciado por esta 
d;>s <'qmpados coryi tubos marca YOR- capaciclnde. acordo com o ar~igo t35 .. do. rc~ula costwne. extraindo-st; C_?pia para lnspeforia e~tabelecldo com F'anna
< .\L8RO. garantidos cont!"a vasamen- bl Et·onomi:t:ador aproveitando parte mento. Só poderao c_oncoire1 o.s a_- ser publicado por trez vezes na A ela em Godo Brn.vo. do Munktpio de 
los resultantes d~ expansao dos tubos da temperatura dos gazes para aumen- gron0,!!10S o~ eng:nh:1ros ªfferonon~os. UNIÃO, orgão oficial do Estaclo. Umbuzeiro. rcqucrru a esta InspetôrJR. 
cm ras_o da turbma perder o vacuo: to da temperatura da agua de altmen- exceçao feita á.s !· e 16. cade1r~s Dado e passado nesta cidade de Ala- transferencia clr ~ua Farmacht. paru 
hon~bas auxiliares da condensação sen- tacão; todos os encanamentos para que tambem podera.o co~co1?·e~· q_u1_ gàa do Monteiro. aos 14 dias do mês Jná do mesmo municlpio. sendo do tc61 
<1? a de agua condensada para um re- agua quente de alime~tação entre O micos industriais e "'.e~eunanos. ies: de março de 1938, Eu. Miguel Ra- 1h 
e ,:i,lque de doze m~tros de altura, per- economisador e a caldeira .com respec- pectlvamente. A tnscrrçao se f~râ me mos de Paiva Pinto. escrivão. que o d~gt~~i;;~~~t~~t~i!~ico ·~~º}~r:n~~~ li~ 

31~l~~d~ ªr~~il~~!i~~ W~6r't,~~;g1Rfe; }~~~10g~~~~i~s e ; 0eii1~iienos ª0 bom ~~T:~~n~~~~f~~~e~~u!º p~t~~l61 
c~~iE;; escrevi ,a.> Oscar Ji'.eitosa Neves cencJado por esta Inspc>tória, e5tabeh'~ 

a de agua de refrigeração .COJl! capa- cl Tijolos e barro refratirlo com 10"( ~egumtes documentos. exigido::. pelos Está, conforme ao or1gmal: dou fé. cido com Farmacia em Gado Bravo. do 
cida<;le para atender ar,; ocil_açoes da de sobresalcntes: galerias e escadas pa- artioos 438 e 473. ~o !egulamento: Alagoa do Mont':_iro. 1_4 de março de Munic1pio de Umbuzeiro, desejando 
mare: bomba de vn.cuo; acionamento ra acesso as diferentes partes da cal- a) - provR. de ser c1dadao bras1le1ro: 1938. - O escrivao. Miguel Ramos de transferir sua Farmacia para Juá, do 
rif'tnc:o utilts:rndo 380 volts de tensão deira b) - prova de identidade; cl - do_ Paiva Pinto. mesmo mwlicipio. onde não ha FnrmR-
l' 50 ciclos, com motor eletrlco e bom- 10)' Para a montagem do grupo cumentos que comprnvem sua idonei~ ela, vem requerer A v. s. se digne ron 
lrns acoplados por meio de luva e mon- Turbo-gerador bem como da Caldeira dade ll)Oral; d) - diploma .. de sua COMPANl!IA NACIONAL DF 'J.\- ceder a necessãna Jtccnça. Nest.f"s ter-
lados numa mesma base de ferro fun- serão posto:-. a disposição do Estado profissao. assfm como titulos abona- \'EGA~AO COSTEIRA _ EDITAL _ mos. Pede cldernnento. João Pes~ôa, 

~!~~\i~o c~;1~ec~i~~;ªi~la/~g {i~i~:~~ ~~~;ªfo~1
;;:c!J~~~;a~:f1~~1~~J~iÃ;~~: g~~ifc~er~~~!. ~e~}~';~ .~~mº~~f~r~b~~ ~e~~-t:~~scJ'ote 0~~lJ:t10 ~;.0d~0~~i;dd:ºt~ ~ºct~:!\~~:t~9

.~
8 

· 
1
ª55 

) JoS«' 1\tarinho 
<' C'ncanam{;ntos necessarios ao conden- to dP uma rliaria ou quantia prefixad~ sua atividade prohss1onal e c1ent1- de outubro de 1931 fica intimado o Este (•dltnl será public:ado oito vé::.e~ 

r1~~~~J?;i~~~· ?abºv:1~~1: a J~"~~:p: PªS~ã~"'~~s~õ:crt~ºcte maio de 1938 t~~l·~~!rF2~fii3~f:.?qnt~r!:1'.~~~ ~~g1{i;:,1~·~~111~S1i~t:·1:s,.~~~~~~c: ~=gçpf~d~e:JJ:~;~l::;~:~ii:~1tp~dr~~i~!~ 
f, Condensarlor a S<'l' ofrrecido em JllRETORIA DE VIACAO E OBRAS - prova de haver p~go a taxa de iit~ ceo~~,~~~~:/~e~ar~~~1~~1:º~e~l: diplomado que queila abrir t'armacin 

..ill.-Prnativn construido com as mesmas PúBJ,ICAS - SERVJ(:O DE COM- 300SOOO <trezentos mil réis)· confor.. tro do praz-0 df" trinta (30l dias. a fim na localidade- em apreço, ~erá tntar 
c-aractrri~t!ras daquele da allnea e) po- PRAS - EDITAL N.º 11 - Chama me estatuem os artigos 439. 440 • 441 de ser ouvido no inquer1to que tem de concedida a llceuçn re-quelida 
l'f'll1 de marcha continua. tlpo,da ca::;a concurrcntes ao fornecimento dos se- do regulamento da. Escola. O concur- 1·esponder por abandono de emprego Inspetória de Fiscalização do Exf>1 :~w~-~~:it~~ t1~bari~~~~~e limpeza gulntes moterJats, conforme condições :~c~;:n:~~1~ d~t1n!:~içA.~laes co~~!u~ a contar ela publicação dêste cito Profissional 

g) Quadro dt> manobra Já exlstin- n~:~~o:o Deposito de Obras Públicas rá da apreciação, por uma comlssão F J~~n::1~~
6
ªd/tr~~ ~r~g~rit;e

3
e, bº!~rneas.<;~:· .:z~:ê:~J~u~U~~J~e r· _ 

cio mn painel livre será aproveitado r (serviços diversos) rxaminaclorn nomeada pelo .sr. mL _ 

1 

crita. 

f:.~~~~t:.~\~~~~':n~~~~.ª::n~a°
1
~~c:s~~~ ceàC:.00 ;i,a~e~t!"~da.~

1
nleª~~~ ~e 1 ~~beoriis p~: g~:i1~~ ~~1~fc1~~r~e Pº[J~P:tael~~ ADMINISTRAÇÃO DO DO~DNIO VISTO . 

rio um outro para e. montagem do re- daço6 de 2m.QO acima. mentas comprobator1os do merlto do DA UNIÃO NA PA.RAIBA. - EDITAL Dr. Arlindo Correia, iruipetàr 



- t-, A UNIÃO - Qulnta-fell'a, 12 de mãtó.de 1938 
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EXERCICIO DE 1938 - EDITAL N.º ficos ,especialmente daquêles que as- rtn. oitenta exemplares impressos da DR LUCIANO RIBElºn DE MORAIS 
5 - Para eiencia do responsavel, torno stnalem ou revelem conceitos doutrl- monografta acima mencionada; não I\..V 
público que foi autoada pelo Fiscal do nárlos pessoais de real valôr sendo permitida a entrada da pe- • 
Imposto de Vendas e consignações, a III - Atividades didáticas exerci- tição sem estar acompanhada de to- n· d C I • "J 1· M 
firma comercial desta praça José Me- das pelo çandidato. dos os documentos exigidos. com as Iretor a O ODia U Iano Oreira" 
negolo, por infração ao art. 2&.0 § 2.0

, IV - Realizações práUcas de na- firmas reconhecidas por tabelião de 
do decreto federal n.0 22.061, de 9 de tureza técnica ou profissional, par- Bélo Horizonte 
novembro de 1932, adotado pelo go- ticularmente daquêles de interesse co- As petições e documentos serão se-
vêrno do EStado da Paraíba, pela lei letivo. lados com esto.mpilhas' da União, fi-

Especialista em doenças nervosas e mentais 
n.º 30, de 20 de dezembro de 1935, pelo o simples desempenho de funções cando isentos do sêlo a tese e os tra
que fica a mesma firma intimada a públicas, técnicas ou não a apresen- balhos impressos apresentados como 
apresentar a defésa que no caso con- tação de trabalhos, cuja autoria não titulos pelos candidatos. 

CONSULTA DIARIAMENTE. DE 3 A'S 5 
CONSULTORIO - RUA BARAO DO TRIUNFO. Nº 420 

vier, dentro de 30 dias, a contar desta possa ser autenticada, e a exibição o processo e o julgamento do con
de.ta. de atestados graciosos não constitu- curso obedecerão ás normas do Re-

2.0 Secção da Recebedoria de Ren- em Idôneos. · gimenio Interno da Faculdade e de-
das de Joã Pessôa, 7 de maio de 1938. Antes do inicio das provas serão mais disposições legais. especlalmen-
Lourival Carvalho, chefe, c,onferidas as notas ao conjunto dos te ás dos parágrnfos terceiro e quar-

THE GREAT WESTERN OF BRA- tit~~os p~~v:~ad~:t~i~~~;° a verificar :n~~. ª~\.c~:.i::iriu=~~\o~i!g~~ s1!l 
SECÇÃO LIVRE 

SIL RAILWAY COMPANY LIMITED a erudição e experiência do candi- n .0 444, de 4 de junho de 1937 . 
- EDITAL - Concorrência para com- dato, bem como os seus predicados A' Congregação reserva-se pleno di-
pra de ferro velho de duas alvareng~s. didáticos compreenderão: reito de resolver sôbre a inscrição dos 

DECLARAÇÃO 
1 

nha explorando nesta praça o ramo de 
peças . e accessorios para automoveis, 
convido os credores do faltdo a. faze-

- The Grent Western of Brasil Rail- a) arguiçáo sôbre uma monogra- candidatos. bem como o de deliberar 
way Company Limited devidameete fia original, trabalho de vnlôr. ain- quanto á época da realização dos con
autcrizada pelo sr· MiniStro da Via- da não publicado, com clncoenta pá- cw·sos. a qual será anunciada com ~;o d: ?:1~ r:1~1l1~isp _P~~:~~·i::!ª p1J·~ ginas impressas, no minimo, sôbre as- trinta dias de antecedência . 

Manuel Joaquim de Sousa Lemos rem . a declaração e exibição de que 
Néto, declara ao comércio, aos Bancos tratá ~ artigo 82 da mesma Lei, den
e ao público que, nesta data, para fins tro do prazo de 25 dias, bem com~ 

~~~é~~~~~i~ª::to ª d!e s:~~ª~e:is~ ~~mtf!~~e~~m f~~u~ª < f! ittct1;;>~
10
Pa~ blico que até ás 14 horas do dia 2 sunto de Jivre escôlha do candidato, Da decisão sôbre o resultado do 

de junho próximo vindo\,lro na Secre- ~~as pertinente á matéria do concur- ~~~~u~!~m~!~ q~:clil~º s!f:ºo edeq~a~= 

ü11~~~11 d1~.ºs~~:.ri~!e
1~~i~~~:· d~ ~!cif~~ ~) prova escrita; lidade para o Consêlho Universitário, 

João Pessõa, 9 de mato de 1938. ~~!,ln~ad~re1Y:S.d!rt!t O art. l6 , letra 
Manuel Antonio Murilo de Sousa Patos, 22 de abril de 1938. - josé 

Estado de Pernambuco, receberá pro- c) prova didática. que decidirá em última instancta, co-
Lemos. Rosendo, sindico. 

(A firma está devidamente reco-
postas para a compra de ierro velho A prova escrita versará sõbre te- mo órgão supremo da Universidade. nhecida). 
constante de duas alvarengas, denomi- ma de Direito Civil, sorteado de uma Quaisquer outros esclarecimentos 

~~i::,, ··J;:~::;a: ?f::::,~e~~ivii~e ~~ ~~le: c~~is~~,z:xt~f~~~or;~"%~~~~ ;;t~1d::'J;iS
trad

ºs pela secretaria da. COOPERATIVA DE ARROZ 
~~~,~~. de Cabedêlo, no l!!stado da Pa- }?~ a;;esnã!ª s~~~~ª~!~h~~id~~ov;é10~ doºscisrci~~;~n:~~:~s éd;:~~i~Jasª c~~ DE PIRPIRITU BA 

As citadas alvarengas têm um pêso candidatos. pedido de sua publicação nos órgãos 
aproximado de 35 toneladas cada uma. Para a prova didática, o ponto pa- oficiais. 

As propostas serão apretentadas em ra a preleção será sorteado de todos Secretaria da Faculdade de Direito 
Pnvelopes fechados com a declaração os programas das quatro cadeiras de da Universidade de Minas Gerais, 9 
externa '· PROPOSTA PARA COM- direito civil. de abril de 1938. - O secretáno, '1'a.n-
PRA DE FERRO VELHO DE DUAS Com o requerimento de, inscrição credo Martíns. 
ALVARENGAS" e deverão citar o pre- ------------------------
ço por tonelada para o material no 
estado e local em que se acha. 

Os proponentes depositarão anteci
padamente na Tesouraria da Compa
nhln em Recife, a importancia de .. 
1 :OOOSOOO rnm conto de réis) para ga
rantia de assinatura do contrato por 
purte do vencedor e Juntarão o recibo 
dt'ste depósito ás suas propostas. 

A abertura das propostas se fará ás 
15 horas do dia 2 de junho p. vin
douro no Escritório Central da Com
panhia.,: na rua do Brum, n. o 328, na 
cidade do Recife. 

VENDEM-SE 
IMPORTANTES FAZENDAS DE CRIAR E PLANTAR NO 

MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM NO CEARA' 
E' sabido que o sertão de Queixa- de o grande Açude Mondubim de um 

ram?bim, centro corográfico do Cea- bilião de metros cúbicos d'agua e, 
rá, e reputado como o melhor do Es- assim, as suas aguas subirão de rio 
Lado para a criação de gado. Entre acima, na fazenda "Coque". valori
os Rios Banabuiú e Quixaramobim zando-a ainda mais, pois as vazentes 
acham-se encravadas as impor.tantes de dita fazenda, no rio, se tornarão 
fazendas COQUE e COSME PAIS, riquíssimas. 

1. • Convocação de Assem
bléia Geral 

Devendo realizar-se no dia 20 do 
corrente, ás 14 horas, na séde da Coo
perativa de Arroz de Pirpirituba, uma 
sessão de assembléia geral ordinaria, 
ficam convidados todos os associados 
da aludida cooperativa, para tomarem 
conhecimento do parecer do Consêlho 
Fiscal, do relatorio, balanço, contas e 
demais átos da administracão. bem as
sim, para elegerem nova· diretoria e 
novo Consêlho Fiscal e seus suplentes. 

Pirpirituba, 4 de maio de 1938 . 

Olh•io Marója - Presidente. 
A Companhia reserva-se o direito 

de cancelar a concurrênc1a se assim 
lhe convier. 

ambas separadas pelo Rio Banabuiú. 
"COQUE", ê tida como uma das mais 
importantes fazendas elo Ceará. 

PREÇOS r:JA'S I"AZENDAS NO "BA- COOP DE' CRÉDITO E VEN• 
NABUiú" E "QUIXP<RAMOBIM" 1 

1 
• 

Recife, 10 de maio de 1938. 
DESCRIÇÃO DO "COQUE" E' sabido que ali não se vende a DAS DE FUMO DE BANA 

Mamtel Leão, superintendente. 
TERRAS - Cêrca de 4 leguas qua

dradas de terra mais ou menos, de 
ótimas qualidades para criar e plan
tar 

~igº~eª :..~te dr:t~!~\fr~- :e~rfa;:~ NEIRAS 
EDITAL - O dr. Brás Barao:ui, 

juiz de direito da 1. • vara da comar
ca desta capital, em virtude da lei, 
etc. AÇUDES - Um grande açude de 

2.500.000 metros cúbicos d'agua, mui
to bem construido, podendo-se levan
tar a altura da parede, metro e meio, 
o que daria um açude de 3.500.000 
inetrM cúble'dli d'<>g\la. 

de gado e referidas terras terem sem- 1 

pre grande procura 1 11.' CONVOCAÇÃO) 
E' raro no CearA se encontrar á 

venda uma fazenda com um corpo de Ficam convidados os srs. socios da 
terra de 4 leguas. Quem a possue, Cooperativa de Crédito e Vend~ de 
sabe bem quanto vale e não a vende I Fumo para comparecerem á sessao de 
por preço algum. assembleia geral extraordinaria, que se 

realizará no dia 21 dêste mês ás 13 

Faço saber aos que o presente edi
tal de 1. ª praça virem ou dêle noti
cia tiverem e interessar possa, que, no 
dia 2 de junho, ás 14 horas, na .§.?,lA 
das audiencias. á rua Epitacio Pes
sóaJ n. 0 42_, nesta capital, o porteiro 
dos auditorias ou qnem suas vezes fi
zer, levarã a público pregão de venda 
e fllTematação a quem mais der e 
maior lance oferecer, para pagamen
to de impostos e custas, - a casa n.0 

348, de tijolos e telhas, em chãos fo-
1-eiros, com porta e duas janelas de 
frente, situada á rua Diõgo Velho, nes
ta cidade; com grande quintal, do es
pólio de Carlos José de Almeida e 
avaliada no inventario dos bens dei
xados pelo mesmo em vinte contos de 
réis <20:ooosooo,, por quanto vai ,â 
1 . ª praça. Para que chegue ao conhe
cimento de todos mandei passar o pre
srnte edital, que será afixado no lugar 
do costume e publicado pela impren
sa. Dado e passado nesta cidade de 
João Pessõa, aos onze dias do mês de 
mn.io do ano de mil novecentos e trin
ta e oito. Eu, Heráldo Monteiro es
rrlvão, o escrevi. ta. ) Brás Ba;acui. 
lleráldo Monteiro. 

TERRAS DE VAZANTE - As ter
ras de vazente estão repletas de ca
pim de planta e o propfletário na sê
ca de 32 salvou ali 700 rêzes. 

· te;;.!
1
~

1~~toºl,e te~s~
0 

a braça de ~~~~ses~1!1 c~d!~~e Íeª B~~~!ir~~~P;~:!~ 
sessão serão eleitos os membros do 

Cêrca de 10.000 braças a consélho de Administração, que teem 
20$000 200: 000$000 de terminar o mandato do Consêlho 

TERRAS DE IRRIGAÇAO - O a
çude irriga um !grande baixio para 
1.000 cargas de rapaduras, ou cheios 
de capim, para tratar 1.000 rêzes em 
tempo de sêca. 

Um grande a~ude, com os que renunciou. 
seus grandes baixios e 

PEIXE - E' considerado o . •· Açude 
Coque", como um dos mais piscosos 
do Estado e é capaz de dar uma ren
da mensal de 1: 000$000 ou mais. 

vazantes 200: 000$000 
Uma grande manga de 

aram<l, "l'ffi 3 leguas de 
cêrca rpat' ouf. menos 30: OOOSOOO 

qasas e \Jµ1'18,<t bemfeito-
rias ' 20:000$000 

450 : 000$000 MANGA DE ARAME - A Fazenda. 
tem uma grandé manga para solta 
de bois, de 3 leguas mais ou menos O proprietário venderá tudo por 
de cêrca de arame farpado, de ótimas 360:000SOOO, a DINHEIRO A' VISTA, 
pastagens de capim mimoso e panas- por ter de retirar-se do Estado, o que 
co. será uma MAGNIFICA COMPRA. 

VACARIA - o "Coque" prest.a-se Para se vêr o valôr das terras de criar 
admiravelmente para manter uma no Ceará, principalmente em Qtiixa
grande vacaria de 200 vacas, durante ramobim, basta que se diga que o dr. 
todo o ano, para a exploração, em José Accioly vendeu ao Estado, sua 
larga escala, dos produtos de leite. fazenda "Betbania" ali, com meia 
O queijo no Ceará dá de 5$000 a legua de terra de frente por uma de 

FACULDADE LIVRE DE DIREITO 8SOOO o quilot e t v~nda é ;;anca, u.;na ~~~df40 cg:to~ma ~~~~ir~. ~ô~u~"7~i 
1l,\ UNIVERSIDADE DE M1i,·As Ii.z que se ra e e um om pro u- ótima compra para o Govêrno. ºCo-

GERAIS VIAS DE COMUNICAQAO - A que" tem 4 leguas, ou sejam 8 vezes 

Concurso ])ara profE'~',,Jr <·!ltE"drático ~:z~~tu{~~~i::i~~i:~
0
~ig~!~ :si:~~; ~~s.terras de Bethania mais ou me-

de Direito Civ:1 que se trafega em uma hora de au-
Faço público que no dia dez de ~~r~;~r~~e:::. 7 horas para a capi- FAZENDA COSME PAIS 

abril a dez de novembro do r,01·!'e1~- CASAS - Uma bÔa casa de fazen- E' constituida de uma legua dt 
te ano, todos os dias uteis, das 411.1- da pa1·a a residência do proprietário terra á margem direita do Rio Ba
torze ás dezesseis horas, (excP,tuado e cêrca de 20 casas de moradores. , nabuiú, separada do "Coque"'. pelo 
0 mês de julho em que flcará s::~- VAZANTES DO RIO BANABUiú" mesmo rio. Não tem bemfeitonas de 
penso o exped1ente, por motivo de ·- O 11 Coque" fica situado na. margem importancia. 
r~rias>. {"c:tará aberta a mscnção pa- esquerda do Rio Banabuiú e tem Quanto ao preço, não póde ser da
tn o provunento de uma das Cdde1ras grandes terras de vazantes ' de mais do agora, porque os proprietários es-
cle Direito CivU. de uma legua no leito do ' rio, onde tão ausentes do Estado. 

Para -~ inscriç~o. deverão os <·an- 1 dá admiravelmente bem, O!ijão, du- Para o tre,to do negócio e outras 
clidatos mstrulr os seus requed·ne'i. rante todo o verão. o rto no verão informações necessárias, os ~nteressa
tos com. fica com grandes poços cheios de.l dos devem procurar o sr. Joao Gentil, a, diploma do gráu de doutor ou peixe. no BANCO FROTA & GENTIL ou 
elo de oochnrel, confendo pelo me- AÇUDE MONDUBIM - Barrando . o dr. MA'XIMO LINHARES - Bem-

~~~·c1:il}·;~ei~~º~r!~:i~a-~.orfe!:~~ldi1: ~as Rí~r~:;i:u~ú, cg~r~~!º\~a~e ~~= 1 \ ~x~· 2945 - CEARA' - FORT ALE-
equiparada: 

b1 titulas ou trabalhos de valõr 
~ue justifiquem a sua inscrição, :1 
1uizo da Congregação; 
ouclnti~~:i'i~~

0
~ue é brasileiro, nat.) 

d) prova de sanidade e idoneiMde 
moral; 

e) documentação da atividade µro
lLc;isonal ou cientifica que tenha. exer
cido e que se relacione com a discipli
n:1 em concurso; 

f) caderneta de reservista do Exér
cito ou certidão de quitação do sel"\1-
ço militar; 

g, titulo de eleitor; 
h J recibo de pagamento da taxa de 

mscrição, re~olhtda ao B~nco !Hpo
t(·cár10 e Agr1cola do Estado de Mlnas. 

SANATORIO CLIFFORD 
Avenida Pedro li - 1.550 

DIREÇ~O DO DR. LUCIANO RIBEIRO DE MORAIS 
SERVIÇO MANTIDO PELO GOVEF:NO DO ESTADO PARA O TRA· 
TAMENTO MODERNO DAS DOENÇAS NERVOSAS E MANTAI S. 

Durante o,tratamento os doentes pode1·ão ser acom
panhadôs por seu medico assistente. 

O concurso veri:;ará sôbr~ tH,ulos e 
provas: OTIMA O~RTUlfllDADE 
rã~ cJ~~ ;~~,~1~te~01~~~~!n:;,~ :~e;1~~= Casas á venda 

CURSO PARTICULAR 

hntivos do mérito do candidato: Vendem-se ns casas nºs. 866, 870 e 880 
r - Diplomas e quah;quer outras situadas na rua da Republica., próximo 

dignidades universitária• dos candi- / no Palácio do Govêrno. a tratar na 
datos. • rua Abdon Milanês n.0 851 Barreiras. 

Professôra "ltplorr-idn e com prá 
tica de ensino público ncetta aluno:; 
de ambos oS srxos. para os cursos •Je 
ndmiss5.o e l)t imnriú. A tratar A rua 
Irh]j'.u Jof!ie, 11. 208 Men,alt.ioct•s 
módicas. 

Bananeiras, 7 de maio de 1938. 

Severino Correia de Menezes 
Presidente do Consêlho Fiscal, em 
exercicio de Presidente. 

"A PREVIDENTE" 
Autorizado pela diretoria da "A 

PREVIDENTE", convido todos os SO· 
cios em atrazo, quer os residentes 
nesta capital ou fóra dela, a regulari
zarem seus debitas para com a refe
rida sociedade, pagando os obitos a
trazados até 31 deste mês, inclusive 
os de números 717 e 718, ::.ob pena de 
eliminação. 

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

João Pessôa, 4 de maio de 1938. 
Daniel Martinho Barbosa, 1.0 secre

tario. 

A PREVIDENTE 
Constando do Livro de Matricula 

n.. 4 desta Sociedade, ás pags. 1050, 
a seguinte declaração, féita em 20 de 
janeiro de 1913, pelo desembargador 
Heraclito Cavalcanti Carneiro Mon
teiro: "comunico que tendo o cel. Luiz 
Lucas de Mélo, garantido wna obri
gação contraida por mim no valôr de 
três contos e seiscentos mil rêis .... 
(3:600$000) com o comendador Felinto 
Florentino da Rocha, declarei que. no 
caso de sinistro relativamente á sua 
pessôa, a sociedade terá que pagar ao 
cel. Luiz Lucas de Mélo, os títulos de 
obrigações que ainda se achart:m em 
vigor, em poder do mesmo comendador 
Fellnto'' de comum acôrdo com a vi
úva e herdeiros do falecido desembar
gador Heraclito Cavalcanti, convida
se aos portadores dos titulas referidos 
a apresentarem os mesmos na sé<le 
desta sociedade, até 30 (trínta) dias 
da data do presente edital, se por 
ventura, ainda existente e em vigor 
Findo êste prazo a Sociedade fará 
pagamento do peculio, desobrigando-a 
de toda e qualquer responsabiltdade. 

João Pessôa, 11 de maio de 1938. 
Pela Diretoria - Daniel Mart inho 

Barbosa - l.º Secretário. 

FALENCIA DE EUSTAQUIO 
ALVES DE FARIAS 

Patos - Paraíba do Norte 
(Aviso aos credores) 

Nos termos do artigo 81 da L,•J de 
Falenclas e como sindico da falencin 
de Eustaquk> Al.Ye . ., de Farias. que vt. 

Centro dos Proprietarios 
ASSEMBU:IA GERAL ORDINARIA 

2. ª Convocação 

Não tendo comparecido número le
gal de socios para a eleição da nova 

:r:!rl~o~ªng~~~i~~ ~~;~i~~c:~~ 
da eleição, que se realizará com o nú
mero de socios que comparecer, na 
no~sa séde, á avenida Guedes Pereira, 
n.0 64, ás 19 1/ 2 horas, da sexta-feira, 
13 de maio corrente. 

Não tem direito a votar e nem ser 
votado o sacio que não estiver quites 
com a sociedade. 

Gregprio Pessôa - 1 .0 secretãrio. 

Ao público e ao comércio 
Deélaro que nesta data transfert por 

venda o meu estabelecimento comér
cial denominado, Moinho São Crls· 
tovam, localizado 'á rua Desembarga
dor {rJ•indade 77, livre e desembaraça
do, ao .sr. Antonio Di Lorenzo. 

Quem se julgar prejudicado com a 
presente venda queira reclamar no 
aludido estabelecimento dentro de 3 
dias, a partir da data da publicação 
do · presente. 

João 1 Pessõa, 9 de maio de 1938 . 
Julio Martins. 
<A firma está devidamente reconhe

cida,l.,;.~ 

AVISO A' PRAÇA 
Tendo sido extraviado o conheci

mento ·-Original n .0 15 referente a 4 
engradados clmóveis, marca CAIXA 
CENTRAL DE CRWITO AGRtcO
LA, embarcados no porto de Santos, 
no vaPQr "Aratimbó", entrado em Ca
bedêi.,.'no dia 8 de abril p. ftndo, e 
como a Caixa Central de Crêdito A
grícola· da Paraíba, d jpraça reclamou 
a enlrtga dos mesmos independentes 

~rn:r,:t::ç~~1~º p~~~~l~t;m:~i: ºJ~; 
ciência que faremos entrega de con
formidade com os decrétos do Govêr
no Federal ns. 19 473 de 10110'930 e 
19. 754 de 18 3 31. 

João .Pessõa, 12 de maio de 1938 . 

A nJSio da cunha Rego & Clll -
Agente§. 

,< 

AVISO A' PRAÇA 
Tenio sido extraviado o conheci

mento Original n. 0 12, referente a 2 
caixas e 1 engradado de accessorlos 
para, bilhar, marcas A. A., embor
cados no porto de Rio de Janeiro, no 
va~or "Aragano", entrado em Cabede
lo no dia 5 do corrente e como o sr 
Carlos Ponce, d jpraça reclame a en
trega dos mesmos independent.e da n
presen!ação do conhecimento Origi
nal, vimos pelo presente aviso dar ci
ência que faremos entrego. de con.ror
midade com os decré ~os do Governo 
Federal ns. 19.473 de 10 10 130 e 19.754 
de 18 3 131. 

J9ão Pessôa, 11 de maio de 1938. 

Anisio da Cunha Rêgo & C1a -
Agentes. 

AO COMERCIO 
J. Minervino & Cia., avisam no co

mércio em geral que tendo deixado de 
ser seu empregado o sr. Manuf"l Lott
renço das Neves, fica sem efeito n pro
curação bastante passada ao mesmo 
com poderes diversos. 

João Pessõa, 10 de maio de 1938. 

J. Mtnervino & Cia. 

(A firma está devidamente reconhP
cida). 

RTE CULINARIA 
Maria das Dôres Tavares, atendendo 

a diversos pedidos, comunica que a
brirá um curso completo de fõrno, fo
gão, cosinho. arttsUcn P decoraçãô, a 
começar no dia 15 dP junho .. 

Informnções: Avenida João Macha
do, 235. 



X UN1Ãô - Qülnfii-felrã, 12 de malii tle f!í811 r li , 

~AYEGAÇÃO 
L L o y I) ' B R A s I L E l R--:O-::-----=--B ,-,-1-L E-U-G 0- .-E-S--A g Ili .. 

E COMERCIO 
( P A T R l MO N I O NACIONAL) Praça Antenôr Navarro n .° 31 (rerreo) Fone 1-4-4-3 

-P ARA O NORTE 

Linha Belém - Porto Alegre 

"SANTAREM" 
(13 015 tons. de deslocamento) 

Linha Manáos - Buenos Aires 

"CAMPOS SALES" 

j. PARA O SUL 

Linha Belém - Porto Alegre I Linha 1\lanáos - Rue•,os Aires 

<s
1:~oto~~~: ~~r!~~~:1 ::~~Q!! !Ede!~!~n~>' 

mo :~iP;:~; ~~t~.i,a ;~.t~~e:~i~'. ~~\:1 ;0B:::. (10,203 tons. de dPsloeamento) 
Esperado hoJe ás 19 horas, sall'á provavel- , Esperado no dia 17 de maio salrà no me~-

rnente ás 22, para Recife, Maceió, Bafa e Rio mo dia para Recife, Macelô, Baia , Rio de Ja-
de Janeiro. nelro, Santos, Paranaguâ, Antonina, S . t•'rnn-

"PARÁ" 
15.219 tons. de deslocamento) 

UPRUDENTE DE MORAIS" cisco. Mont<>vtdéo e Buenos Aires . 
(G.541 tons. de ~eslocamento) Linha Belém - Porto Alegre 

Esperado no din 19 de maio, sairá no mes
mo dia para Natal, Aracatl, Fortaleza, S. Luiz, 
Belém, Santarém, Obidos, Parlnt!ns, Itncoa
tinra e Manáos. 

Esperado no dia 26 de rnaio, sairá no mes
mo ctla para: Natal, Fortaleza, Tutoia .. S. 
LWZ e Belém. 
"0 LOIDE BRASILEIRO RETEM NA ECO- ATTENÇAO: - AVISAMOS AOS SRS. 
NOMIA NACIONAL MILHARES DE CONTOS PASSAGEIROS QUE SOMENTE PODERAO 
DE REIS QUE, SEM ELE, IRIAM PARA OU· ADQUERIR PASSAGENS APRESENTANDO 
TROS PA!SES; PREF'Ul.A-b POIS, PELO \º ATESTADO DE VACINAÇAO. 

mo !~::r~~ ;:e~;:, ~a~:i:.~~Ía~ª~1~~i~.":t~~~ U AFONSO PENA,, 
Santos, Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre. Esperado no dia 16 de maio, sairá no mrs-

BEM DO BRASIL". 

" 

"O LO!DE BRASILEIRO LEVANDO OS mo dia para Recife, Maceió, S . Solvoctor e 
NOSSOS PRODUTOS APS CENTROS MAIS Rio de Janeiro. 
ADEANTADOS DO MUNDO, AFIRMA O VA-
LOR DOS BRASILEIROS E A PUJANÇA DA "O LOIDE BRASILEIRO E DA NAÇAO 
NOSSA TERRA". , PARA SERVIR A NAÇAO " . 

AcceitamH carra• para aa cidadea 1e"ida, pela Rêde Viaçãe Mineira com trua1bordo ea Aarra dei Reia 

COMPANHIA CARBONIFERA RIO•GRANDENSE 
Linha regular de vapores entre Cabedêlo 

.e Porto Alegre 
CAR.GUEIROS RAPIDOS 

CARGUEIRO "PIRA'flNi" - Esperado do sul , deverá chegar 
em nosso porto no pr<:txtmo dia 15 o cargueiro .. PIRATIN1. Após a ne
cessa.ria demora. saira Para Recife, Mace1ô, Rio, Santos, Rio Grande e 
Porto Alegre. li 

CARGUEIRO ,'.'POTt" - Esperado do sul, deverá chegar em 
nosso porto no pro:ximo ,.dia 15 o cargueiro " Poti ". Após a necessaria 
demora saira para Madâu . 

CARGUEIRO 1' CHUí" - Esperado do norte, deverá chegar em 
nosso porto no prox1mo dia 22 o cargueiro "Chtu". Apôs a necessarla 
demora, saira para Ré~it'e, Maceió, Rio, Santos, Rio Grande, Pelotas e 
Porto Alegre . 

CARGUEIRO ;:.;r,'1,QUl" - Esperado do sul, deverá chegar cm 
nosso porto no proximeo (lla 24 o cargueiro ·· Taqui ,.. Apôs a necessaria 
demora, snirâ para Nato.}, Ceará, Tutoia e Areia Branca . 

Agentes __:, LISBOA & CIA. 

R~a Barãida Passagem 'n.0 13 - Telefone n.0 230 

LLOYD NACJONÃ_L_S_.-A-. --stD-E R·-10 ;;-J~NEIRO 

SERVIÇO BAPIDO PELOS PAQUETES ".tRAS" ENTRE CABEDELLO 1! PORTO ALEGRE 

PASSAGEIROS "SUL" l'AS8AGl!tll011 

PAQUETE "ARARAQUARA" CARGUEIRO ''ARATAN,HA" 

Esperado de Porto Alegre e escalas Esperacto de Belém e escalas no ma 
1 

no dia 11 do corrente saindo no mes~ l 10 do corrente, sa.tndo no mesmo ena 

mo dia para Recife, Maceió, Bafa, para Recife, Mncetô, Baia, Rio de Ja

Vitôria, Rto de Janeiro, Santos, Rio 
I 
neJro santos Paranaguá e Antonina 

1 ' , ' 
Grande, Pelotas e Porto Alegre, para para onde recebe carga. 

onde recebe carga e pass:i.gelros . 

1 

t>ARA DEMAIS lNFORMAÇõES COM OS AGENTES: 

"NORTE ' 

-, 
,L , .: ANtSIO DA CUNHA REGO & CIA, 
'.1 Eacriptorio: Raa Barão da Pasngem, 43. Telefone n. 1441 - T ~legrama "Aras' 

wv V-41 I7lil Ili - - - .. ARMAZENS - PRAÇA 16 DE NOVEMaRo N.
6 

87 . 
• -- _!LZ ~auuvz_ 

ALVA R O. JORGE & C IA . 1 
, COMPANHIA NACIONAL DE NAVEGAÇAO COSTEIRA 

4 1 PRAÇA ANTENOR NAVARRO, 53 - SOB. -.- FONE 1424 

1 1 
1 

(OAU, rtmDADA S. JHII 

GRANDE ARMAZEM DE ESTIVAS EM GROSSO 
rraça li •• Notdl•r., H t H 

CODI008 08ADOII: 
llaocotle, atlleln • 

Parllo....,_ 

1 - SM-

I 
1Campina Grand~, R. Pres. João Pessôa, 18, 67 e 75. 
G11ar&bira, Praç111 M"nsenbor Walfrêdo Leal, n. 49, 1 

Praça Matriz, 174 e 178. 
t habnyana, Rua Presidente João Peasôa, 44. 1

1 1 0"2.m&m a atte~çllo de eua nom•r- !regaeJlla da O&pltal e do 
1 lntertor e doa demats . eommerciantes em geral para o uiu completo e 

1 

t =:i:~~0
t~o':~:t:.C:: ::~!~:~'!':o r:c:::.m Z:'~:e':i~ = ~ 

1 preços lnacredttavet.s. 
ACHAM-SE APPARELHADOB A OONOIIDER 011 JIBLIIORllS j 

, PREÇOS EM ·roDAB AS BUAB VJ!NDAB, IIIUI TDmJU!II 08 
100N00RRENT1:B. . 

! PRJ:ÇOB EXO-A!:POlOl'IAJ!III PARA 'VPDAB A' TIIITAII 
1 ' Alem de outroe 1nnumernel.8 art1101, tem ~'-:11'1.tD .. em 

--------------------------------·· 
SERVIÇO SEMANAL DE . PASSAGEmos E CARC.AS ENTRE PORTO ALEGRE E CABEDi:LO 

PROXJMAS SAWAS 
"ITAPURA" J 

Chegará no dia 13 do corrente, sexta~feira, sa.irâ 
no mesmo día, para: Recife, Maceió, Baia, Vitória, Rio 
de Janeiro, santos Paranaguá, Antonina, Florlanopolis, l 
Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre. 

.. ITABERA" - Terça-feira. 17 do corrente. 

··ITAGIBA .. - sexta-feira, 27 ' cto correme. 

AVIS O 
Recebemos tambem cargas para Penêdo, Araca.Jú, Jlhéo~, S. Franclsro e Itajai, eom cuidadosa baldrat;ã.o no 

Rio de Janeiro, bem como, para Campos, no Estado do Rio, em trafego mutuo com a .. Leopoldina. RaUway" . 
As passa1ens serão vendidas mediante apresentação do atestado de vacina. 

PARA PASSAGENS, ENCOMENDAS E VALORES, ATENDE-SE NO ESCRI'fôRIO, ATE' A'S 16 HORAS, 

1 NA v::;~~A~~E~A~~~ ~º!ciEA=~~. BANDEIRA DA CRUZ, 

t l "oc::.x:x:x:::x::a5ocxx5oê:x:x::icx5ê:3ê::ax3oê~·-,p~r;op;;..riedade á venda 

MINHA SENHORA: 
Já provou a bananada marca G A I V O T A ? 
Compre uma lata e compare com a de outra marca. 

Que diferença no SABOR e no RENDIMENTO ! 
. Não discuta . e . peça . nas melhores mercearias •. 

BANANADA "GAIVOTA" 

Vende-se a propriedade Mllhl, si· 
tuada a um quilometro do. cidade Of!i 
Guar-abtra, com 200 quadros de cln· 
coenta (50) braças, 4 cercados cte 
arame, três (3) ca.clmbas perenes, 
ca.sa de vivenda, casa de engenho, 
um açude, três (3) casas de telha, 
grande sitio de fruteiras, ótima pa
ra cana e criação; á tratar cm Gua
rablra á rua Siqueira Campos n .0 7. 

MOVEIS A' VENDA i ..,,. ~:r:~:·r.~:!', .. tJ')I01I. farinha •• trlp ....,,fllllf ~ atnll• , 
1 ... •• tod&I U lllaffU. auacar trlt ..... O, eerYeJU: Antarollea, 

1 Tntollla e CueaUab&, Iler-De, poollaa, ai •• lllacaa t .. ......, 
ltM?alhaa, completo oorttmeat. •e maatelpa, ,....,1 ....,. Jon,al e ,.. 1 l • 
...,1 ·Norte•, arros ee t.4u u tulldueo, leite e••••-• ·M-· 1 Uma sala de Jantar e um 

1 
:!~~::~!º'!t:.,::1:ro;.!:.",!:" .:!~~:.:=::·.:.~: ::'.: j I V EN D E· SE Vende-se ou aluga-se dormitório de imbuía quasi 

/ ::, -:a,1e:!:!!'".::."oaª!;:.::,::10;:
11
~.:0~ei:.:':.':-!: j I por preço modico a vacaria pe~:n:t1:::~u~~~ àP~: :::

1
~u: nóvos. 

1 - • ..i.ho• _,_ • utrancetreo, ·-•lateo • "ª-· 1
1 

do estábulo S. Luiz. pr~,:i: ':a!:."'~o Parque Soton de Familia de trato que re. 

1 1 ---- 1 Vêr e tratar na Av. Epi. Lucena n.• 25 · tira.se da cidade, Av. 7 de 

1 1 Yealiam ,e certificar de11a realidade .. qae pte~ tacio Pessôa, 752. Vende-se ou aluga-se Setembro, 368. 
l 1 1am comprar barate I t I Por moqlco preço a ótima casa da 

" ----- I CRIAS DE CACHORRO· t:~i:d~aEt~l~~locon~e::; q~":r~ ª: 
1 1 

1 
JOÃO PF.SSOA PAIAHYBA DO NOITE\ LOBO A VEND·A espaçosas salas, visitas, costuras e 

VENDE-SE CINCO CRIAS DE desco.nço; oitão livre em grande 
CACHORRO-LOBO, COM OITO DIAS quJntal e Jardim na rr~nte, toda mu

' 
IIE NASCIMEN'l'O. A TRATAR A' rada. A tratar na kU8 Maciel Pl· 
RUA SILVA JARDIJ\f, 506, nhetro n • S03 . 

AO COMERCIO 
Oontro.tam-se esrrttu comerctats. 
A tratar rom HORAC!O na "Dro

garta Pasteur·• n." ~18. a rua Mac1~ 
Ptnnetro, nosta Captcai., ~ 
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~, Hoje ás 7 1/2 horas. 
L~ 4%4-Preços: 2200 e 1600. 

UNITED ARTASTS 
/lPRE5ENTfiM: 

t,o - O Boml,eiro Mycliey 
(l>1·sn1//(/ do Í 7olo J1011ald). 

2,o-Nacional D, F, B, 
3,o-Elizal,elll Bergner em 

LAIIOS PECADORES J-
Com Raymo11d Massey 

-An1anhâl e111 Jançon1e11to 
Ezlra ! A':, 7 e meia horas, 

o Gordo e o Magro 
em 

Princêsa Boêmia 
{lin '·An1azonasn 

de óaniafhadils 
~ ~ 

(C, C, C. J'mproprio para menore:, de 18 anos), Uma comedia da ME'l'RO 
·--·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-.. -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· 

Don1ingo!--en1 três sessões 1--Do,ningo! 
Pôgo so/,re ,a Jnglalerra ! 

A Espanha e a /11glaierra na disputa suprema da conquista dos mares! 
Lanças que se chocam!--Espadas em duélos de morte!- 0 mar em chamas! 

Um filme supremo da UNITED AR.TISTS. (Exclusividade do ''PLAZA''). 

Hoje! no PLAZA em matinée ás 4 ~oras Hoje l 
MARTHA EGGERTH em . . 

A Casta Dl:va 
Cqm PHIL/PS HOLMES. Preço único - - 800 réis. ----~ 

TOllO F~T•: ('ORTP:.10 llll ROt'l•'RIMFNTOS !\li 
UESU1\lll NUM MAL UNH'O -- l>F.SORl>l:NR 
DO APPARlll,00 GAS1 RO-INTF.STINAI,, -
l>llSORmNTA O DOF.N'l't: ATOltMF.NTA-0 NAS 
UOR.\S DE PRA/,llR. 011 °lll1RAN'l t: O SOM NO, 
QU,\NDO CONSllGUt: llOH"11R 1\ l\('Çl\0 OI 
RECT.'\ E El'FlCAZ SOBRl•: O L~l"OMI\GO, .,,. 

GADO E INTESTINOS QIIF. F.X!o'lt( E'1 AS 
PILULAS DO ARBADE MOSS !SI' l ' RAllllZ NO 
DESAPPAltt:CIMl•:NTO DESSES >'OFRIMF.NTO::! 

Acentee ••ra º" E~tado!III de Pnrabyba e Rio G. do Norte: 

ALMEIDA & COSTA 
RUA GAMA E MELLO, 07 - l.º ANDAR. - End. Td. - ALMElDA 

--JOAO PE8SOA--

LUTZ FERRANDO & CIA, L TDA, 
OIRORO!.A l':M 01!:RAL - ARTIGOS crnunnrcos - APPARJI.
LHOS OE OATHF.RMIA, APPAIU'.LHC''1 Dt; R/\IOS X OOfl M~
L80Rl!:8 P'ABRICANTES. EXCl,USIVI~TAB nos MH'ROfJCOPIOB 
t.arrz a TODOS 08 PROOUCTOS DE E I.ElT .. TODO MA11':IUAL 

PARA LABORATDRIO CRIMICO. 

llettneentan(\'119 e•rlu1hM e..-&..i "·•L•4l•• 
COllllll I Ili. 

04IX.A J'08'UL. 51 -.- imn TIIL. - nJUlil 

Rua Oul(Ul' llc Caxi:is, f'i71i 
tCONHUl/fORIO l>O Ili< .1 ~u,:1.1.0 1,111,Ai 

I
D R , O S O R I O A B A T H I dos ~~N~Ul~T:: •• • 1 

Cirurg lío dn. A ,l,lr1u 1,, P11bl11 ~ e Uo Hi ás 1R homs 

no~pll :tl 8.anl :'\ J 1,1\)('l. 

'fralamcnto mcdi<'o "! <·11 urg-u o fia"' 1forni u d 1 111 C'thra, proio;lata, bc:xt,~ 
~ rnis (').,lo,101u1-t r un-11110 1111u:1s 1 

CONSULTORIO - R1la G<rnrn r Mr/lo, 72 - 1.º andJU. 
-- JOAO PFSSOI\ --

ENFRAQUECEU -SE?• 
Ainda tem tosse, dôr nas 

costas • no peito? 
U1e o poderoso tonico 

VINHO GREOSOTADO 

' 

mÂô a'tsíti si~.ff,u 

1 

Emprt'gado com sac
ttno l\t\J 1ncm1H t 

convalCJCtnÇH 
TONICO SOBERANO 

DOS PUlMÕES 

CABELOS BRANCOS 
Ev1ta.m-,\,;C e drsnpnrcccm com 

"LOÇAO JUVENIL" 
Usada. como loçao, nào é tJntura. 

Dcpos1lo: Farrnac1a. MINERVA 
nua. da RPpubllca - Joao Pessoa 

DROGARIA PASTEUR 
ltua Macit:l Pinheiro n.0 618 e "Moc1fl. 

CIRURGIA GERAL - PARTOS 
DOENÇAS DAS SENHORAS 
IR, LAURO WAJDERLEY 

cut:n: DII CLINICA Gl'NECOLOGICA DA MATEltNIDAD• 
CBEP'I: DA CLINICA CIRURGICA DO INSTITUTO DE F&O, 

n:co;;Ao A' INf'AN(ºIA. CIRURGIAO DO HOlil'UAJ, 
"SANTA l:SABEL" 

TRATAMJ!:N'TO MEDICO CIRURGICO DAS DOENQAS DO UTJI. 
RO, OVAfUOS, TROMPAS E DAS VIAS URINARIAS DA MOLHF.R 

Diathermia - Electrocoagulação - Raios violetas 
&UA IJJ.&U'CA. 111 -:- DAS I A'II I BO&AI 

raam DA RESIDENCIA. H 

"--· .. --
·coMPRA-SE BANANA 

A $200 O QUILO 

Pr~~ta~U~~oo. 1 fABRJ(A DE Dô(ES GAIVOTA, LJDA. 
M O I N H O R. Santo Elias, 277. 

\'(•ndl'-Sl' u111 111oi11ho tipo 1 \\,,======================:ti 
1'' L'niYrrs:d", 11111\ ido a <'l<'Lrid-
d;,ule ótimo p.tra C:th\ 'I l'111pt·r11 

completo, Coh,r:1u, \1To1. d<'., 
crn perfl'ilo l'unriun:1m,•nlo, pru
prio para cima ele- bak:1o de Pa
daria. :\krcearia 

Preço ele oca~i:io. Yt'r l" (ra
tar ú a,. 21 de i\l:iio 11. 0 128 -
Triuc-hriras. 

AGUA FIGARO 
Tinge em preto e castanho. Resiste aos banho• 

quentes, frios e de mar. 

O EXITO DEPENDE DA ESCOLHA 
l 

Existem muitos remcdios para Grippe, Resfriados e Febres diversa,, rem~ 
dfos que fazem diminuir a acção eliminadora dos ~ins, fontf de vita_J importancia, 

A "CASSIA VIRGINICA" é remedio garantidamente moffemnvo, que tanto 
~ ser usado por pessôas idosas ou fracas, corno pelas crianças de mais tenra 

[ 

.. . , . . _ ] idade, sem nenhum inconveniente. . . . 
\UWF.:SE. ~"" ".'º'IJ, de M. elo Lu· 'ªl(h "'"'llks wrao ·.t~n- "CASSIA VffiGINICA" reaula li funcção ifos Rins".~ nm anU-febril aen, ,lrrnn CA,\B1'1L1F. ))f,S~ 1lhh1, rm horas previa- " , 

T.\fllO d.< çapilal mrnle marcadas fgual para Grippe, Resfriados e toda11 •• febres Infecciosas. 
. e IH _u ~t G 1 .\ () () Jla~arn,nto será efe- - Dlstlnplde e•• aençã111 henreaa •• z: CenrresH Medic:e de Per••••c• -

tatilita ,e o pa:amcnlo. D E 11 1 I S T A luado adlanl:ulamcntc. l ("flD9 PIIOIIPIIOTO Qml AOOIIPA1'11A OADA TIDPOI 

---- a• lr096 ... IPIIDflll'~ '8UIUIISU - ~ 
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aw:"'~~ ~ ~ .. ._.., ~-----:;::;;;;.-,-~ .:=;;;..,-- . - _ ___.J 

PINT_4NDO O SETE FINALMENTE A PARTIR DE 22 DE MAIO NO - REX - O MO
NUMENTO MUSICAL DA NOVA UNIVERSAL ! ! ! IMENSO, SEN
SACIONAL, CHEIO DE VARIADISSIMAS NOVIDADES E COISAS O espetaculo que lança o "Jamboree", 
----- NUNCA VISTAS NA TtLA ! ! ! 

DOMINGO NO - REX - NA "MATINtE 
CHIQUE" A'S 3 HORAS E EM "SOIRtEH 

A'S e,,30 E 8,30 TRÊS SESSÕES ! ! ! 
SAPATEADORES. "CROONERS", DANSARINAS DES· 

LUMBRJ\NTES. E UM PUNHADO DE CANÇOES 
BELISSIMAS ! 

JOE PENNER - MILTON BERLE 
- em -

CARAS NÓV AS 
DE 1937 

A revista fascinante da marca 

milionarios 

dos 

a dansa que revoluciona os salões 

OS MAIS FAMOSOS "ASTROS" DA 
BROADWAY REIJNIDOS PARA FAZER 

VOCÊ RIR! 
BAILADOS SURPRF.ENDENTES 

A DANSA DO "PICA-PAU'' 

PARKYAKARKUS - HARRIET HILIARD 
- THELMA LEEDS 

CARAS NOVAS 
DE 1937 

Uma revista musicada da 
R. K. O. RADIO 

A MAIOR - MATINtE COLEGIAL DO ANO -
1 

UM GRANDE TRABALHO DOMINGO NO -
SABADO NO - REX - A'S 4,15 COM O PRO· F E L I P É A 
GRAMA QUE TOMOU CONTA DA CIDl).DE ' TRBS HOMENS DETERMINARAM o DESTINO DELA. 

AQUELA MULHER SOFREDORA ' 
POPEYE - aos murros coth - SINBAD - e aos beijos com 

---- OLIVIA PALITO----

POPEYE O MARINHEIRO CONTRA SINBAD 
O MARUJO 

O de!-ienho todo C'Olorido Juntamente DOROTIIY LAMOUR. em 

A PRINCÊSA DA SEl VA 
UM TRIUNFO DA - PARAMOUNT 

PRECO UN!CO. - S600 

R E-X ~o~:E1:.A ir~ 1 FELIPéA • 
Soirée ás 7 ,30 

DADE CHI
- QUE -

Uma terra onde apenas sobrevivem os mais fortes ! 

Warner Baxter - June Laug - em 

O CAÇADOR BRANCO 
Um drama da - 20 th CENTURY FOX 

Complemento: - NACIONAL D. F. B 

......... 

SOiTée ás 7,15 

O SUPJ;R DRAMA DA VIDA OPERARIA ! 

BARTON MAC LANE - em 

ENTERRADOS VIVOS 
Um ntme ela - W ARNER F!RST 

Complemento: - NACIONAL D. F B. 

BETTE DAVIES 
- em -

MULHER MARCADA 
Com Humphrey Bogart 

U,)1 GRA..'IDE FIL)IE DA 

WARNER F IRS T 

JAGUARIBE 
Soiréc ás 7.15 

Homens acostuma<los á virJa do mar cm luLn contra todos 
--- os perigos ! ---

JOUN' WAYNF. - cm 

SENTINELAS DO MAR 
Junta.mente a 7 Y- e 111 tima série ele 

FLASH GORDON 
Com LARRY BUSTER CRABBE 

UNIVERSAL - COMPLl;;MENTOS 

M ET RO p o L E 
1 

1 
1 e 1 !~E-~ ~º~E A L 

CINE REPUBLICA 
O CINEMA MAIS AREJADO DA CAPITAL 

HOJE - U111a sessã-0 começando ás 7.30 horas ela noite - uoJE--

HOJE - Sessões continuas, começando ás 6,30 - HÕJE~--

BlJ, POPEYE, o marinhctro, abusando elo direito de poder comer .. Esp1~ 

EXTRAÇAO 
SEM DOR 

Pela última vez neste cinema, o magnifico filme ela 
"PARAMOUNT" 

naire •· a qualquer hora, quando e qomo quizer, mtimo e e.'i:ljo a todos os 
menores ele 5 a 60 anos, inclusive, a comparecerem hoje. ás 6.30 horas 
neste cri.sino. o meu cinema predileto. p;;:ira assistir DOROTHY LAMOUR 

cantando lindas melodias, em 

A PRINCESA DA SELVA 
Onde eu c~tare1 também no inicio do prog;ramrt. toei o colorido, e em qtia tro 
partes, cu a minl1a cara metade, a queridíssima. elegantiss1ma, preciosis-

----- sima OLIVIA PALITO 

rorEYE, o ~IARINHEIRO Bi\~I-BAM·BAM DE TODOS OS l'ESOS 

AVISO IMPOR"rANTE ! - Deviclo o preço elevado desta grancho:,o. 
pelJcuJa não 11a vera. meias entradas, vigorando o preço de 1 ~200 geral. 

CINE s. PEDRO 
,\ CAS,\ DOS ORAND~:t; itOMANCES DA TELA 

HOJE - A's 7,15 horas - HOJE 

"SESSAO DAS MOÇAS" 

A luta dos defensores da lei e ela ordem ! 

NORMAN FOSTER - em 

DEFENSORES DA LEI 
Um drama policial da UNIVERSAL 

COMPLEMENTOS 

AMANHA - Melodias as mais bonitas ! Vozes inesquecivei~ ! 

Winifred Shaw, em - ESPERANÇAS PERDIDAS 
Juntamente a 5." série de - FLASH GORDON 

Com LARRY BUSTER CRABBE - UNIVERSAL 

Domingo - CHARLIE CHAN NA OPERA 

1 

1 

1 

1 

- com-

BERT - ROBERT 

e um desenho 

TANGO LANGUIDO 

400$000 

PIUSIONEIRO DE DEUS 
Com o querido al'tista PAUL LUKAS 

Pelicula de assunto rehgioso. nluito interessante. 

Complemento: - UM NACIONAL D. F. B. 

Preço: 1.ª classe S600 - 2.ª dàsse S400 

JAIME FERNANDES BARBOSA 
ADVOGADO 

CIVEL-COMÉRCIO

LEGISLAÇÃO DO TRABALHO 

A. N. I. s." á Avenida Caloge-r::1.s. 12 
Sala 41 - RIO DE JA><ETRO. Dr,e
jando amostra do trabalho a exe-

ESC~ITO.RJO: PRAÇA PEDRO AMlêltrl'O, 71 
Hll8IDENCIA: AVENIDA ÓirnErtAL Ot;;üfüO, 231 

João Pessôa 

Quereis ganha-los InCllfüllmentc? l 
E!:icrcva a ,\. GRILLI. lndu"itria "l\l. 

cutar, remeta 3$000. l;,c=========================:!I 

FORMIGUINHAS CASEIRAS 
Só <3csapparecem com o mo do un1c. 
prod11cto Jtqu1do que attra.he o t"XteT 
mtna •• tormlglnh"" caselnul • \.oda 

e:specie d'! baratal!!I 
"BARAFORMIOA 31" 

11:ncootr&_M na.a bõaa PhArm.aetae , 
Drogaria,: 

DllOOARIA LONDRl!B 
'Ru• MAr.iftl Ptnh~lm. 1» 

ALUGAM-SE 
A1., casas recentemente construidas, 

nºs. 130. 121 e 128 na Av, A. B. e. 
e as de numeros 240 e 248, á Av. Bue
nos Aires. 

A tratar na garage Americana, á rua 
OorctoZQ Vleiro, 123. 

O R RIS BARBOSA 
ADVOGADO 

KU,\ UUQUE DE CA][IAS, 314 

ALUGA-SE 
Umii ca,<,n confortavcl á. av Epítncio 

Pessôl:l.. rccuacla. oiLões l!vrcs, toda mu
rada. com jarclim. tendo as seguintes 
acomodacôes: vn 1·nnda, sala ele visitR 
independente, salr- de jautsr. sala clr 
copa, 4 quarto8 internos. 2 saneados. 
sendo um com instalação comple
ta 

Preço 250SOOO 
Tratar R Av EpHado Pcssóa n.0 

861. 

VJ;;NDE-SE uma casa 
com negocio, tendo agua e 
luz, na Avenida 6 de Outu. 
bro em Bôa Vista (fü1rrci. 
ras). 

Tratar na mesma com o 
tte. Paschoal. 



.JOÃO PES~ôA - Qulntõ-Mrã, 12 éle maló âe 19:18 . 

"C OM PA NH IA DE PRODUTOS MIN ERAI S CABO BR ANCO S. A." 
ATA DA ASSEMBLE'IA GERAL DE 

CONSTITUICAO DA "COMPA· 
NHIA DE PRODUTOS MINE
RAIS CABO BRANCO S IA". 

Aos vinte dias do mês de janeiro de 
mll novecentos e trinta e oito, nesta 
ddaaP dt> João Pessôa, capitnl do E5-
1 ado da Paraíba, á rua Visconde de 
PPlotns, numero duzentos e sessenta, 
á:-; quatorze horas, conforme avisos 
pe5;soais feitos aos interessados, em 
vhtuclP de haver sido adiada a reuni
áo, convocada por intermedio do orgão 
oíicial A UNIAO, compareceram os 
f!:Ubscrl Lares e incorporadores desta 
Sociedade Anonima, constantes do 
llvrn de presença , a saber· Olindino 
Honçalves de Macêdo. quatro mil du
:,entas e cincoenta ações; d . Amelia 
Ferrara , duas mil e trezentas e oiten
tri a<'úes : Vicente Ferrn ro, mil cento 
e.> oltPntn e sete acões ; d . Gongetta 
Ff'ITO.l'O de Carva1ho, quinhentas e 
novf-nt3 e três ações ; Giacomo Fer
n:mclo Ferrara de Carvalho, cento e 
dnolt.o ações; Marcos Ferarro de Car
valho, este assistido por sua mãe, ct . 
rongett:i. Ferrara de Carvalho, cento 
í' dezoito ações; Heitor Hardman 
Jvlonteiro da Franca, cento e dezoito 
ações; d. Amelia Ferrara de Carva
lho, cento e dezoito ações; d . Maria 
da.'i Neves Ferarro de Carvalho, cen· 
to e dezoito ações; Ores tes Toscano 
Llsbóa e Vasco Carvalho de Tolêdo : 
rPpresentando mais de dois terços do 
rapltnl socinl, ou sejam novecentos 
contos de réis . O incorporador Olin
clino Gonçalves de Macêdo, declarou 
que, na fórma dos convites indivi
dua.is feitos aos senhores subscritores 
t> incorporadores, devia ser instalada 
n Assembléia Constituinte da "Com

poderá deliberar nns mesmas condi
ções legais requeridas para n altera
ção destes estatutos. 

Art. 8.0 - As ações não poderão 
ser divididas, em relação á Com
panhia, que não reconhece mais de 
um proprietario para cada nção. 

~ unice - Si a respeito de uma ou 
mais ações, se estabelecerem relações 
de co-propriedade, a diretoria suspen
derá os direitos que lhes são inheren
tes , emquanto não fôr designado um 
dos co-proprietarios para representar 
os demais. 

Art. 9.0 - Cada ação dará direito a 
um vóto em Assembléia de Acionistas. 

Art. 10 .º - A Assembléia Geral pode
rá resolver pela amortização progres
siva das ações, por conta dos fundos 
disponiveis da sociedade, sem sacri
ficio do capital social. 

Art. 11 .º - Em substituição ás a
ções de capital , serão fornecidas aos 
acionistas "ações de goso", que lhes 
conferirão os mesmos direitos que as 
ações de capital, a não ser em caso 
dP liquidação da Companhia, em que 
terá,o preferencia as ações de capital. 

Art. 12.0 - Os lucros sociais verifi
cados em cada exercicio, serão distri
buidos da seguinte fórma: 5% para 
o fundo de reconstituição e amorti.Za
ção do custo do material, podendo 
essa importancia ser utilizada. no me
lhoramento ou aumento das instala
ções; 15% para gratificação á Dire
toria ; 10% para o fundo de reserva. 
até que êste atinja o valor do capital 
social ; 5'\, para pesquizas mineralo
gicas; e 65 'k com os acionistas. 

CAPITULO III 

Da administração 

oonhia de Produtos Minerais Cabo Art. 13.o _ A Companhia será ad
Branco S :A ·· , cabendo-lhes, desde lo- ministrada por três (3) diretores: um 
go, a indicação de um presidente pa- diretor presidente, um diretor Secre
ra diri l?: lr os trablhos da mesma . Por to.rio e um diretor gerente, escolhidos 
nclamnção dos presentes recaiu a es- pela Assembléa de acionistas. 
colha no incorporador Olindino Gon- § l.º _ 0 mandato dos diretores 
l'.'9.lVPS ~ Macédo, o qual. assumindo será por seis i6) anos . 
n presidencin, convidou para servir § 2.º _ Os diretores se substituirão 
rle r.ecretá.rlo o incorporador Orestes entrf" si. 
Tosrano Lisbôa, que, aceitando, to- Art . 14.º _ Nenhum dos diretores po
mon nssento no seu lagar. Em segui- dPrá entrar no exerciclo do seu car-
~;mia1)~~1~iien~~i:~~ª1i~~alquJ; ~:nb~~ go, sem que haja caucionado cem 

Cl'Jtore~ e tendo sido convenientemen- i~~~~O ªi{íefiv?.~ ;0~::ei~l~;:: ;e~~rd~ 
~~/~~~:~l~iJ:~e~s A~~~i~~~~s ari~ent:~ a caução feita por um terceiro em fa-
no caso. dnv:i como instalada a Assem- ~?~·ta~e um diretor que não seja acio
bléla Geral Constituinte da "Campa- § 1.0 _ Entende-se renunciado 

0 
Hhia ele . ~rodu tos ~inerais Ca~o cargo, si o diretor eleito não satisfi-

::1~~~ºcte~j~rÔu A~~e c~~tt~~~~' is ~:t~= ~!~'t/~~-~r~o de 30 dias , a e>Wgencia 
~uto.c; .devi~amei:ite assinados pelos in- § 2.º _ Ocorrendo a hipotese do 
torp01ado1es .. 1a mandar proceder. lparagrafo anterior será d 
P!lo ::;ecretar10 , ~ su~ !eitura, de a- Assembléa Geral Para conv~~a ª : 
cotdo com as d1sposiçoes da Lei. Li- da. vaga . preenc imen 
dos os mesmos Estatutos . . depois de Art. 15.º _ A Companhia terã um 
1acultnda a palavra aos mteressados, Departamento com · l 1 á 
p~ra qunisquei: .observa~ões, .r~ram a- dirigido por um si;~~~r{teild~~ªte s~~t~º::~?:m~s :it t1gos e d1spos1tivos que inercial, el~ito nas mesmas condições 

g · e pelo mesmo tempo que a Diretoria 
ESTATUTOS DA "COMPANHIA DE obrigado a caucionar pelo menos cin~ 

PRODUTOS MINERAIS CABO ~~~~!fece~i~ :~:s O ~~so C~m~:~~:e 
BRANCO S IA" 1 es tabelecida no art 14 ° 

CAPITULO I I Art 16 0 
- Ao diretor presidente 

compete a admin1Stração geral dos 
DP.nmnlnn.çâo - Séde - ObJéto _ reyocios d~ Companhia, velar pela 

Duração da Sociedade ç~ees e~=~u~~e!~1é:;t~~t~~10em~:~lu-

Art 1.0 - Com a denominação de 
"Compnnhia de Produtos Minerais 
Cnl>o Branco S A.'' . constitue-se uma 
Socif·dn.dc Anonima que se regerâ por 
f's tes (• <.;l :itntos e, nos casos omissos. 
pelas clisposicões da legislação em vi
gor 

ArL. 2.° - A Sociedade Anonima. 
qw• sr constitue e que d'ora avante 
1:-;ei-á trnlad:1 nestes estatutos pela de
noniinaç:io de Companhia, terá sua 

(ode nn Enseada do Cabo Branco 
1.ltb11rbW <lo. capital de João Pessôa, 
do J,~sla<lo da. Paraíba e poderá abrir 
fllioü, hUcursuis e agencias. em qual
qu~r parte do território nacional ou 
tlu rslrangêiro. conJorme convier aos 
fntf<reses sociais. 

Art. 3.0 
- Tem a Companhia por 

objeto a exploração de todos os mi
n,1·io1i e ~eus sub-produtos das jazi
fias loc.ilizadas no Cabo Branco, Tim
bó E" noutras propriedades que adqui
l'll', bem como a exploração mineralo
glca em _C:C'rnl, industria de algas ma
rinhas, fabricação de tintas, vernizes, 
t f'cantes e ma.terias correlatas. 

Art. 4 °. - O Pr':',ZO de duração da 
Companhta é de cmcoenta (50 anos), 
ront:::i.d~s da data de sua constituição 
ctefinlLiva, podendo esse prazo ser 
umpllaclo, ou n.nt.es do seu termo ser 
<lh.~olvtctn 11 Companhia, si assim de
llbet'ar o. .Assembléia Oera.l, reunida. 
com nciomslas, que representem pelo 
meno:; clorn terços do capital social. 

CAPITULO II 

Art. 17 .0 
- Ao diretor secreta.rio 

compe_te : a feitura das atas das As
s~mbleas d~ acionistas, a organiza
ça.o d.o serviço de contabilidade e es
cr!~ono. a. guarda dos livros e do ar
quivo ela Companhia, e sua direção. 

Art. 18.0 -Ao diretor gerente com
pete : n . direç&.o dos serviços técnicos 
da fabrica, a_ admissão de emprega
dos e o~e~anos, a conservação dos 
bens socu:us e a nscalização de todos 
os gastos da Companhia-: 

Art. 19.0 
- Ao presidente com o di

retor gerente, compete: a emissão 0 
aceite, o endosso, em nome da so~ie
dade,. de notas promissorias, letras de 
can.1b10, cheques, duplicatas e outros 
efeitos_ comerciais, bem como a repre
sentaçao da Companhia em juízo ou 
fóra dele. e a nomeação de procura
dores jud1cia1s ad negotia. 

Art. 20.0 - Aos diretores em con
jun~o compete: realizar ou autorizar 
qua~squer aquisições, alienações e lo
caçoes de ~bens imoveis, moveis, ren
das e :'.>Utros valores da Companhia 
com autorização da Assembléa Geral' 

Art:. 2Lº - Ao superintendente co~ 
gierci~l compete: substituir qualquer 

os d1re~ore.s em seus impedimentos e 
f::i,ltas, dingir o Departamento Comer
c!al, ter a seu cargo todos os neO'o
ci~.s comerciais da Companhia e m:n
t<"1 sob sua unediata direção todos os 
empr.eg.actos no Departamento cu. 
salano~ sómente serão estipuiadolº! 
f~~~~ntados ou rccluziclos, pela Dire-

do dos diretores, bem como do supe
rintendente comercial, estabelecida 
nos artigos 22.0 e 23.º supra., ficará 
subordinaç:ta â completa e definitiva 
instalação da Companhia. 

TITULO II 

Do Conselho Fiscal 

Art. 25.0 - O Conselho Fiscal com
por-se-á de tres membros e tres su
plentes, acionistas ou não, eleitos pela 
Assembléa Geral, podendo ser reelei
tos. 

~ unico - O presidente do Conse
lho Fiscal será igualmente escolhido 
pela Assembléa, dentre os tres mem
bros efetivos. 

Art . 26. 0 
- Ao COnsêlho Fiscal 

compete: examinar. durantt o tri
mestre que preceder á reunião ordi
nária da Assemblén , os livro.!:. da e.!,;
critur~.rão comer.?ia! dn Companhia 
,:eriflcar o estado de, Caixa, obter dos 
adminh:;tradores informacão sõbre rt~ 
operações sociais e examinar os rela
tarias e balancêtes da receita e dcs·· 
pêsa . 

Art. 27 . 0 - Ao Conselho Físcal 
será esttibelecida uma remuneração 
de quinhento,s mll réis <SOOSOOOJ anu
ais pnra cada membro. 

TíTULO III 

CAPITULO IV 

Das Assembléas ·Gera.is 

Art . 28. 0 
- A Asserr.bléa Geral or

dinária, reumr-se-á no prirne,ro tr1. 
1.1estre de carta ano, devendo precedPf 
â sua convocação, anuncio pubHcado. 
pelo. ml'nos trjnta dia.!:. antes, desig 
nanao dia, hora e lugai oncíe se dev" 
reunir. 

~ único - O seu fim será o exame. 
âiscussfio e deliberação sôbre o in. 
ventaria, balanço r• compras anuai5 
da :ictmini~trac;:ão e parecer do Consé
lho Fiscal. podenào, no e11ta.nto, ser 
5ubmet1da á sua apreciação qualqL.er 
e,utr11 matéria, dêsd!J que esteja inser
ta na CJrdPm do dia, publicada com o 
::.viso de COnvocação. 

A'rt . ' 29 ...... -- As assembléas extraor
diparias l reunir-~-ão sempre que fó
rem bonvocactas, pern diretoria. pel·J 
Conselho Fiscal, ou a requerimento de 
acionistas em número de sete acionis
tas no minimo, representando pelo 
menos um quinto do capital social e 
na fórma da legislação em vigõr . 

§ únii:!b - As a.ssembléas gHCLis ex · 
traordhtar'ias deliberarão sôbre a ma
teria pa't~ que forem convocadas . 

Al'r . '~· 0 
- As a~sembléas. ã exe

ção dos. asos para os quais a lei exi
ge t'juo1 _ maior, poderão deliberar 
com acfonistas que representem cinco
enta por cento do capital social, além 
dos diretores e membros do Consêlho 
Fiscal. 'J 

Art. 3J. 0 - Sómente poderão to
mar par~ nas assembléas os a.cioni;,:;
tas que . até 10 dias antes cta data. em 
que de'vam ser realizadas, tiverem re-

co~~~f? ~s:~s ~ç~:r~?gaC:fr:s f!f:ª~~e 
quorum " estabelecida no artigo trig<'
simo. a assembléa. deliberará com qual 
quer número e qtialquer que sêja a 
quota do capital representado. salve 
-si, para:. as matérias constantes d'.1 
ordem do dia, a lei exigir uma ter~ 
ceira convocação, a qual se fará n·,s 
mesmas condições que a segunda. 

Art. 33. 0 - Dissolvida a .:;ociedade 
por deliberação da Assemblea Gerai, 
na forma do art, 4. 0 , será hquidante 
a Diretoria que então estiver em exer
cido . 

CAPITULO V 

Disposições tranbitorias 

ratória cios incorporadores ~~ Cr!' : · 1 clara para efeit.o de pagamento do lm
panhia de Produto!:. Minerais Cnbü pôs to do sêlo, o seguinte: 
Branco SjA. ", para procedermo:-; '1 l . 0 

- Que a Companhia de Produ
!:i.Valiar,:ão 1jos bens pertencentes a.os I tos Minerais Cabo Branco S A ., é 
mesmos incorporadores e que vão uma Soc!edade Anonima, devldamen
ronstituir o capital da referida so- te constitmda em Assembléia Geral 
cledade, decla1amos que nos dlrigim -c. ,; de 20 de fevereiro de 1938: 
á Enseada de Cabo Branco, muníci11io 2. 0 - Que o seu fim é a extração 
ciesta ca.pital, e at , depoi{i da verifi- de tintas nativas e mlnerios outros; 
cação de todos os bens. psquizas e 3.0 - Que a séde social é no Cabo 
demais indagações, par unanimidade. Branco, municipio desta capital; 
ava11amos ditos bens, pela seguinte 4 . <i .:..._ Que o seu capital subscrito 
fórma · Valôr das mata-, , sólo. af.{u~ · e realizado é de 1.000 :000$000 <mil 
r.as e servidões das propriedades En- contos de réis) . 
seada do Cabo Branco e Timbó..... João Pessôa, 24 de março de 1938 . 
100 :OOOSOOO. Valõr de um fôrno pa- Olindino Gonçalves de Ma.rêdo, dt ... 
ra calcinação de algas marinhas . . . . retor presidente. 
50:000$000. Valôr do edlficlo da fá- Vicente Ferraro, diretor gerentr 
brica com todas as suas maqUlnas e :rua 1. ª via desta declâração de cons• 
fôrnos de calcinação 50:000$000 . Va- tituição de sociedade anonlm:i , foi 
lôr das Jazidas minerais existentes pago o sêlo devido na ímportancia de 
nas propriedades Cabo Branco e três contos seiscentos mil réis . . _ 
Timbó, 800:000SOOO. Total réis . . . . <3:600S000l , o qual foi pago por ver-
1.000:000$000. E por esta fórma ba pela parte assim o preferir 
avaliamos ditos bens com a mais Alfandega, João Pessôa, 24 de mar-
perfeita exatidão, oferecendo o pre- ço de 1938 
sente laudo que foi por um de no::; O escrituraria classe E, Alfrêdo Go• 
datilografado e vai por todos assina- mes. 
dos. João Pessôa. 18 de dezembro de Isento de sêlo estadual, o presen-
1937 . 1 Assinados) Mateus de Oli- te contrato, em virtude da recomeuda
veira. M . Fllorentlno e Graciano ção do sr . Interventor Federal contt
Medeiros. da no oficio n . 0 340, de 23 de abril ao 

Não havendo nenhuma discussão corrente ano, da Secretaria da Fa ... 
em torno do laudo acíma transcrito, zenda . 
foi o mesmo aprovado pela assem- 2.ª S . R . Rendas, João Pessõa, 25 
bl,éa e declarado como tal pelo pre- de abril de 1938 . 
sldente. Paulo R Pessôac: 

Pela assembléa foi deliberado e 
unanimemente aprovado, que, cons- Visto : - 2.ª Sec . R . de Rendas, 
tituindo-se o capital da Companhia, 25-4-38 . - L. Carvalho, chefe 
pelos bens patrimoniais dos incorpo-
radores, avallados em mil contos de 
réis 1.000:000$000) e sendo o capital JUNTA COl\IERCIAL DO E~TADO 

~~!ed1~~ ~se ~{jJ~ÓJso~~~r~~ para ª DA PARAíBA 
100:000SOOO restantes destinavam-se 
â solução dos debitas da extinta fir

CERTIDÃO 

rr.3, Macê~o. Ferraro & Cia .. da qual Certifico em cumprimento no despa
e!·am socios e representantes _de so- cho exarado na petição da Compa
CJ_?S, bem como,. par_a ocorrer as des- nhia de Produtos Minerais do Cabo 
pe~as d~ conshtUiçao d~sta Campa- Branco s

1
A., que fôram arquivados os 

nh1a . Am_da, e pelos mott~os expostos, seguintes documentos, para o seu le
foi considerado como. mtegral~ado I gal funcionamento, em virtude de 

~~: ~ P~!f!~!l ~u~~.:~~
0
~nte~e~u~~:f, ~:foª~~o 1~3a8 ;u~t: , n . ~ªJ!c~rd~~n 

2
G9~e 

escJn:eccndo que s.e devia proce?er . a Ata da Constituição, onde está trans-

:~~:~tiiasá ad:1:a
1
i!~~~orâ~ e :~~~~· j ~~it;stat~1

1
~iã~ :

0
1isC.d~~~:~~~1i:e~o: 

blea, a chapa org!1mzada .. Merecendo subscritores e estão também arquiva
ª mesma ~provaça.o unamme d~ as- das as procuraçôes de Rosa Marota 
sem~léa, f1car~m nomeados: Diretor Ferrara em favor de seu marido V1-
premÁdente .. Olmdlno G_onçalves de cente Ferrara, d . venina Barreto de 
Macedo; ~1retor se~retário, Orest~s Macêdo, em favor de seu marido Olin
Toscano LISbõa e d1re:?r gerente, V1- dino Gonçalves de Macêdo e d . Deoltn
cente_ Ferrara . Supe11ntendente À co- da de carvalho Franca, em favor de seu 
merc~al: V~sco Carvalho de Tolêdo . marido Heitor :vronteiro da Franc:, . 
C~nselh~ FISCal; José de Barros Mo- para poderem alienar os bens e fazei 
reira, G1acomo_ Fen1~ndo Ferrara . de tudo que diga respeito aos bens do ca
Carvall;1o e .Joao Jose Batista Jumor, sal. E, para que a presente certidão 
que fC?.1 eleito, .igualmente, pela _As- produza os efeitos para os quais 101 
~~mble1a, pres1~ent.e d~ Conselho requerida. Eu, Romualdo Fonsêca., 2.º 
~~st~ald:u~léel~~~~. p~~::s~e J3!:tr!ª; escritura.rio-secretário, a datilogral ei 
Candido Marinho Falcão . Depois de e assinú · 

r:~~~~~!~~~:ca~ ~os~i: 1~~~ectt~:ins~= .João Pessôa, em 2 de maio de 1038 . 

h~:1et~~~ 
0 

s1~~Si~~~tee m:~~:~~~e~~: Romualdo Fonsêca, secretáno 
ob!)ervadas as disposições do decrPto 
número quatrocentos e trinta e qua-
tro, de mil oitocentos e noventa e um, 
relativamente á organização de so
ciedades anónimas, declarou legalmen
te constituida, a Companhia de Pro
dutos Minerais Cabo Branco S A., 
com séde na Enseada de Cabo Bran
co, suburbio desta capital, congratu
lando-se com os demais incorporado
res por éste acontecimento tão aus
pícios, sendo de esperar brilhante fu
turo da mesma, cujos destinos esta
vam entregues á pessôas de absoluta 
idoneidade. Para uma questão de 
clareza, fica consignado que, sendo o 
capital dos incorporadores e subscri
tores constituido de bens imoveis, os 
mesmos incorporadores e subscritores 
fôram devidamente autorizados por 

ALUGA-SE 

Art . 34.<:1 - A Companhia de Pro- suas mulheres,p confórme instrumen
dutos Minerais Cabo Branco SJA. as- to de I?!'Ocuraçao. outorgados perante 
sumirá a responsabilidade do empres- o tabel.1ao E!.ma.pio ~a Silva T?rres, 
timo de trezentos contos de réis . . . . os quais _terao o des~mo convemente. 
(300 :000$000), perante o Govêrno do Em segmda .. o pres1'!_ente declarou 
Estado. na fôrma da Lei n. o 40, lle I que suspendia a sessao. pelo tempo 
31 de dezembro de 1995, ou até qui- ne.3essano para ser. redigida a ata do.> 

Uma casa moderna re. 
cuada, sala de visita e jan• 
tar, 3 quartos, cozinha, 
despensa, terraço, ag·ua e 
luz, á avenida Olavo Bilac, 
transve1·sal á Avenida Epi. 
tac~o Pessôa. A tratar na 
Palmeira n.0 353. Pre~o do 
aluguel 120$000. 

nhe!ltos contos de réis (500:000SOOO), trabl;lhos, que ,devia ser lavrada em 
perantí' o mesmo Govêrno <'lt pat·ti- d,uphcata e assmada por todos os. a-
culares, podendo emltlr debentmcs c10nistas presentes, para_ ter o destino ESPERIDIAO BRANDAO 
para garantia do emprestimo, para O legal. Reaberta a sessao fo1 hda .ª . 
que, por seus diretores, entrará em en- pr_esente ata e a1;>rovada por unam-
tendlmento com quem de direlto parn midade .. Nada mais havend0 a tratar. ex-cortador da "Alf:üata. 
a sua reahzacão. o presidente declarou encerrada a 

sessao. 
CAPITULO VI 

Disposições fb,iais 

Art. 35 ° - A Companh1a d{P·ú 
r:referencia, nos seus diversos servi
ços, em caso de vagas, aos membro:, 
das familias dos seus operarias, para 

Ulindino Gonçalves de Macêdo, dt. 
reter presidente. 

Orestes Toscano Lisbôa, diretor sc-
cntário. 

Vicente Ferraro, diretor gerente. 
o\.melia Ferraro. 
Maria das Neves Ferraro de Carva

lho. 

ria Universal" avisa a seus 
amigos e freguezeR que 
acaba de se instalar á Rua 

Do cnpi lnl - Das ações - Dos 
lucros sociais 

~ 1 .0 - Q superintendente comer- preenchimento das mesmas. 
cial poderá propór â diretoria, a ad- Art. 36.º - A Companhia facilitara 

Marcos Ferraro de Catvalho. 
Congetta Ferra.ro de Carvalho. 

Maciel Pinheiro n. 0 74 • 1.0 

andar (altos da Loteria 
Ei'ederal). 

Arl. 5." - O capltal soclal é de mll 
con los de réls li 000: OOOSOOO > , em a -
<,·'lt-s dP cPm mil réis '100$0001 cad'l 
11ma, Integralizadas. 

Arl. U O - Para a formação do ca
pHal !-.OCial. concorrerão os incorpo
radorf>S: Olindino Gonçalves de Ma
cédo, com 4.250 ações; d. Amelia Fer
rnro, com 2.380 ações: Vicente Fen-a
i·o com 1.187 ações; d. Congetta Fer
rara de Carvalho, com 593 açôes; Gi
acomo Fernando Ferrara de Carva
lho, Heitor Hardman Monteiro da 
Franca, Marcos Ferrara de Carvalho, 
i\fn1·in das Nevps Ferraro de Carva
lho, Alll~lin Ferrara de Carvalho com 
l 18 u.(·ões, cnda um 

Art 7 ° o capital social poderá. 
Ee1· umnf'nlado ou dimlnuido, de con-
1 urml1.fa.d..- ,·om os m·ce.sst<ladr~ (1;1. 
Comp.1nh1~1. lllPdl~tlllP dt<libPrac,::Jo cl..l 
AsttmbltiiJ., q~,, para a li.lpulc!>t!, ,u 

missão ou demissão de empregados a 't assistência religiosa aos seus operó.- [Hacomo Fernando Ferraro de Car. 
êle subordi>1n.dos. rios e manterá. escolas de letras para valho 

§ ~.° - á O Dctirtaaento ~o~ercial os mesmos. Atnelia Ferl'aro de Carvalho. f~1
nâ{~~\~;·ia e!:1 q~:·arm:1~~:'1

1
~~t~fi:; <Assinados) Oltndino Gonçalves de Heitor Hardman Monteiro da Franca. 

aos interesse ,ia companhia. Macedo. Orestes Toscano Lisbôa, Amc-
Art. 22.º - Os diretores perceberão. lia Ferrara, Vicente Fen·aro, CongeU;.t Vasco Carvalho de Tolêdo. 

além da percentagem estabelecida no Ferrara de Carvnlho, Glacomo Fernan-
artigo 12.º, o ordenado de um conto ~~s F;:~;0 d~e Cb~~.~~~~~1~!1faas J!~: (As firmas estão devidamente reco· 
dcA~ts 2;.~ :~O~O~~p~~~~:~d~~~ ~1:: raro de Carvalho. Mar_cos Ferrara _de nhecidas) · 
mercial recebei~ mensalmente um or- Carv:1.lho, Hf:itor Haraman Monteli'f Apresentado nesta Secretaria, ás 14' 
<lena.do "pro labore" de setecentos I lla Franca e Vasco Carvalho de To· horas do dia 29 de abril de 1938. Re-

~1:Jr~~~s d:º~~~~~) dee t~~~i: ;t~ ve~~~~ l lé~oPro,ados os Estatutos, 11v1ndon O ~~~:ªt~e. ee~ri~;r~~~ ~~b d~s-;acto ºJa 

g~nh~~~luJ~:a e r~~b·~~~~uto~o.l~~lÇ~,
0
~~ ~~esà~~n~ef1~c~:d!~r!nlett~~~r~r;~~~- ~~~t!· gim~;~:~ ~~t~stJ~crJ!ª~:rj~ 

semesLro.lmente, como melhor convier j c.der.eciclos pelos ·louvados escolhiclu~ ba, em 29 de abril de 1938, Romualdo 
á Companhia. _ na t\S.Se,hbléa preparatorin de quatro Fonsêca, secretário-escriturnrio. 

il unico - A pei·centa@'em Pstabele- ri.e dezeinlJro tlndo, conf{>rm.e consta 

1 

· -'-· -;..:;.·· ·--·~ ---
rida no nrligo aclmn podertí, de acõr- da res~ctivn ata, o qnal e do teõr A Companhia de Produtos Minerais 

tic;,r~~ ~t'~{~f~e:;~,1~fm~~~~~s as pnl'-1 &e~f~i~~ - Nó~ abaixo _Cissinaao~ ~:i~~ ~)'f~ºo 8J:· a~~tis~:~e~godicr~~~ 
An. 24.0 

- A perc"l)\'ii.o do ord•na- louvado. p,,rilos p,la reunião l>l'•Pll· n. 0 1 137, de 7 de outubro de 19S6, de-

OURO 
Autorizado 

do Brasil. 
pelo Banco 

Agripino Leite, e,;tá com. 
prando ouro pelo melhor 
preço da praça. 

Rua ViseGr-ld€ de Pelota~, 
290 (Em frente ao Cinema 
"Pla1.a"). 
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