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O HOMEM FORTE A · V I S I T A O PRóXIMO CONCERTO DE 

N U M ES T A DO FORTE 

No ... eu li, ro de penetranil' 
L' oportun:i acuidade ",(1-

1·iolúgi<.':1, •· O 1':-;lado \ 11-
torliúrio l' a lh•,ilidarle '.:~H·io
nal ", o ,r. \zt·,l·do .\nrn r ,d lr:i
\·;111do o pcri il p..,icoló~·i<. o Jo 
111"{'',Ídl'ntr c;pi1'1lio \':irgas (•,pi1-
r:1. como dccnrrl'nll' ,La impe-.;-

polílieos e ..,ucims, leria pcrcli<io 
o rumo, no 1wrigoso ma l' de a 
Jn'Cl'!lsôes <:" l':s<"olhos c>11 1 q ue o 
t•l'l'"Hl"nlr Gel ú!io \ : 1r~<.!S vai 
rr ... 0I11lm1t€'nlr guhmd" ~; "\'a(·:~o. 

E'. um pa linúro gen ia l, cujo 
:.;,t'~retlo d<' YC IH't~r oJ·..,l;t,·ul"s e 

'.,ohr1•p:1irar viloriO:-.:lllH."nle :1 lo
t;:,s :1.., inle111pl'1 Ít'...,, ao lt'llH.', 
~c,nprl' :\o 1~111:.:-. ,,, ..,p expli<:n 
J)l'la'.'. qualithHlPs e,pl•l'i:1lis'.'.i!llas 
1lt• .... u:1 l'ormuc,,·úo mnnd . .1rgu
l:111w11ll' indic'·tüas \H'lo ~(H'1<'d1,
go e t'n1i1w11ll' pPns:id o r polít ico 
'lllL' l:io lwm inlerpn•lou :1 l•tica 
~:li E1.;Lulo \,h 1) 

E' :1 hçn1gnid:1cl<· ;Ili.ida :'L l'

Jlt'p}:i,1 nni'.'- deci..,h :i. E.' :1 ,·orn
:~f'f\J ,l'Ll1 údio.., ne1n pn·,·rnrôes. 
E' o dominio dP ,í-111r..,n10 en1 
llH'io de cirnm,t:mri,is <Jll<' im
p,·liri:im qw.d<{IIPl' outro ;1 d C'ci
(;('S (·xlrc111t,~. se f()sse o ~eu cs-

1,irilo st,,c,•pliv<" I d:1 1··)11ligl'n 
l i.t hl1111:·n:1 da l'úl<:>r:1 t' cl:1 Yin
did~1 

CO PRESinENTE GETúLIO 
VARGAS A PORTUGAL 

A sati11fação com que foi 
re -i:ebida nos círculos por· 
tuguê~es do Brasil a auspi-

ciosa notícia 
HI O, ti (.\. :\. 1 L,111lú1-

me j:'t <li\ ulgou a ..\:-4ência ~a<'i,,
nal. ,, C'mh:lix.ador >larti?iho ;\o
hrC' de )hº·lo. repre..,e11t:tnlt• dt• 
Porluf4:d iunto ao Go, lirno l,ra• 
~:ilel ro. p-..1('\"C no Catete. ('O)l\"J

d:111do o Jfft•,idenlt' nrlúlio Y:.ir
ffn, : 1 ,-i ... i lnr o ,ett p;11, {'li) n 11-

t u l>1·0 d o p r<'r,i m o :,no, p:n· o•·,1-
.. j(i11 d;l<,;, l'P\11('1\lOJ':lí'()l'"i fio J(j ti 

: 1 11iversúrio do J·:,L.,clo 1,'on(• 

\. imprtn,a t•nln.:,i,tou rJi,t•r
..,,,.._ Yu ll ,..., ,·pp r e~enl·lli, º" d.i e,) 
J,)nia Ju,:1 nrsla eapil:..11. o, qwüs 
~·tiram u,1a11ime, e111 .... ili,·nl 1r o 
r•razer ,, :1 honra t·on1 <jlll' Pc,T

t.rgal rcc·l•h 1~·rú a vhil:1 d) mai--: 
dlo Jll:t~i...,lrado do Bra"ill. 

·\s fe...,lus con1en:11r 1th 'ls qw· 
o pre.,icienh.• Gelúho \'arg:t y·1i 

:.sslstir rm Li..; h ô:1, prolon~,.ar
sr-ãn :,ll· us prin1ei1·0, di~s de 
1n:l\1. 

BIDú SAIÃO EM JOÃO PESSôA 
- ---- na e; • uma li ira de arte (JUC, por 

lntênsa . a procura de in· j ,~ ~'c. u ~: r;~0 ?:1ª,,1:aqªer%ª~ai~~e1:e1~~~ 

gressos para a auclicão ela I c11\~d; .;~~ª al'/u ºé ni:;:e n~~i.:rg:~/un 
notavel cantora brasileira J d"~1c:ite ;~za~~;l~~~ c°s~t!ct~rr;:e º:~; 

- ---- :,;e o ri! cnt~. receberá do nosso pôvo 

A 
INDA permanece,~ bem •·a nv 1 ª .,,,n;~ o~es e"l~~t;;:,ª~0:~~~s O d;:º~~~ 
m:mo. ,a do,, par_aiba 1_ic a, maq a..P7ur1.la l ja c:vnquistou um yrandf' 
n,/1ca> zmprers?e: ao p1 ,n~. ..,z;~ 1 QUP nenhum t atro om t 
co11certo •. de B<du Satao, ~ '~ta . 1J 111 1 q ~e e ~Jra,a cpor,,%a°,: 

~~~~~~!a e;a!~-~~~a ~i~~
nd

p~o~o / ~~ei 1 ºo!~'l 1 101 ,,ado µor tori a• cla-:se 
a /ell'z opodumdade dP (1prcc,... n 
\Ua ro: maraviU105a, rnterr;refant, 1 · r' -u ,:i; m a m

1 
.n _a procu 

D c1ue e.1·i te de melhor 11.0 mu11(l d :t a de _ w a· pc, a c:ud1cao da no-
arte e da mti,;ica • 1 /ai., l zr. 

1
" prf'te d• Jl!a.non e Butler-

A grand(.' ca'ntõra palr.cw "lll de.- 1/IJ, no p.ró irw dia 25, 110 C')~·~- Tea 
]}Ois. de t1•r cunq1,ú.slado 1m "'ur, Ja .... ·Pirr r , T;ur ·r do Qll". '.frnlro dr 
wce~so invulgar, vem agora de d~ _ i' r ~, d!fl.· l's'~r'l crmrpletam':!n"'e e . .,,. 
lumbrar a platéia norte-a ,ier,,.~a rn 01., a -1a ri _lotunin dPssa elegante ca.~a 
fe,rmundo ah um mnne J,''W SPfr ,, \ ilc , ver.~ar 

rº.ib~cj(i. c:,~~~~~u ª~of;_º 2_~0 /~~;~ ':tª_ .": :t~' ~'\fa :~ q::. ';,,~;;~~ªdo ~:du 
vi.<:.ita a Jcão Pessóa a fim de dp1 - li ZL e ma or ,con.. 'Tlf'nto art 

1
t-

c,ar mais uma z;ez a sociedade? parazba- (' ,úc1c 1 d· ·e., ltlt mo, ano'I 
---..---

AINDA NÃO TEM, PRATICAMENTE, NE-
NHUM VALóR O ACôRDO ASSINADO 
ENTRE A INGLATERRA E A ITAUA Con,tilul' tudo blo o ft•itio 

nwr:11 ,ingul:1rí~~,imo do Prl' 
'.'-Ídl nlc {!t:l' H X:H,:üo j:·1 v• :1c11s

l 111n1ot1 ;1 admi1·;.1r ..,' (Jlll' \l' m a
l' itc...,t;, :1lr:rn'.:s ,1i~ u111 cl:1ro e 

PASSOU, ONTEM, 0 

O 67." ANIVERSÁRIO DA 1 

"PREl\IIER'' CH,\ ,rnERLAIN F}.LOU. ONTEM, 
NA "CA 'L\R.\ DOS ('0M1'NS" 

• ll\:1~n: 1ni11w ..,01Ti,o 1k Sl'rl'
nidadt· e co1\l'i:lll(:1 Foi :1"i
,i111 <llH' S. E:\.ria. s1· :mn•sen
tou ac; 1Hh·o npú, a lula ql1r pc~
, oalmenll tra,·ou. de :1rtnfl e1n 
;>unho, t·o'.1lra o, .. irú r io..., do 
~igm:1, 11.1 m:1d ru g:Hla de 11 de 
wuio E' nv,im q111• S. E .. .:'ein. 
st· 1pr•·scnl:1 :l Hi~ lt

0 

rja t'1 ,nio 
s!,pl,olo da hr:I\ ur:1 quP r eHg<.• e 
ff'll' 1)t•nJúri. 

MORTE DE CASTRO ALVES LONDRES. 6 <A UNIAO ) p,e- 1 Rdermdo-, à a smatUl'a do acór-
,,uer ~~vilk C11ambf' l:1in J1 ·1 ojr I '( ani.~10-1~. h 1•a,. o chefe d'J govêr .. 

:-.0·11 Jll;1;.:,11;111i111idadl'. 111·,ll'.'.l'l'O-

li\ 1·1 dr qu,ii,qiH'I inl'!ut nei:h 
p:1rlieuL.1rista, de pn·ft'l"l;nria ou 
f:I\ nrili:...JllO. (!'ll' (',11'.ICll-rii'.H O 

ll'ilio moral dn Chl'fe d.1 ;;:H .. ~10. 
<' S<'l-;l'L\ln do :q>uio (.' d:1 sirnpal Í<-1 
t·oH,tuntes ela eo111unidadt' hrasi
kira a rssa riµur,1 sin~uhir t' 
Sllfjll"l'C'tHl(ll1it• ck <,...,t;,di•,d:1 

A homenagem da ' ' Hora do I na Cumar!\ do~ C,11ll\;. ;11 Jllll !t: do no .:::l.eclRrOU que ( mesmo não tinhri 

Brasil' ' do:º e!:r~!:~ poeta '~~f~~:~::'~nt:'.~;;"~ ::; ~:1 '"··~· .. ~ 
1 
,,:,::~;:·~~'~g:~~~;;:,;~º\1::,;~:~'': 

E·. {·h·, em ,unw. o ho1nem 
tork num E,tado Forll'. 

P:.1\s,111du-se l'lll n•\-j ~l:1 gc1Yi·r
nos (' l'l'gillll'S :tllll'l'Í(Jfl'S' CI Hf':
\Oll/\:-11) de 1t1;s11. ol1·,1·n.1-...,l' o 

<•11arlio n:i p•T<".ll'r,r ,. ,ii-n•cr. 1
" MAIS UM PASSO 

popul:1rid:1dp d,>, (Jlll' g,l\"l'l'llU- . 

,am :1 ~a(ftn. ídolo, ele u1n dja, 
: 11n•ol:1do" prh1 e\;:lt;1ç:·,o popu
br, lomlill\:llll l<>•;o rins pc,il's- para que se evite a cons• 
,·1Ís l'l'!.(UÍ<los j>l'I" llll''lll,< l'OIH'Í- trw•ão de "cruzadores" de 
1··nci:1 pld,lir:.i q11l' 1,.._ :llTl'llH'ss;:- 3'. 
'" ú rol'ha Tarpéi:i do dl',:av,,r '15 fflÍI toneladas 
t' do rl'púdio "\:ún "<' di1-,:1 que LO~DRES. 6 IA UN I A.O) - O de-
1 :t feirão auloril:'u-i.i do r('gi- putado trabalhista. s1·. Fletch er . fa lou , 

RIO. 6 tA UNIAOl - Transcorre. 
ho.ie. o 67º aniversário da morte de 
Antonio de Castro Alves. o imorffil 
poéta dm ~crav.o 

Por ê&:>e moti\-o. :r ··Hora do Bra:-.H", 
do Departamento de Prapaganda e 
Difusão Cultural. organizou um pro
gramR em homenagem ao autor do 
"Navio Negreiro". tendo falado. sôbre 
sua ôbra, o escritor Agripino Griéco. 

A sPgutr foi irraêfü1do um longo pro
g:·::i.m:-i de recitatiYos das principais 
poe~ias de Castro Alves, pela declR
mac.lorR Marg-arida Lopes de Almeida. 

A ·· ca-,a d!> Castro AlYcs ·· nesta 
capital, ren.lirou wna sessão solene 
para. homenagear a memoria de .c:eu pa • 
trono. tendo falado ,·ários oradore: 

A CONTRIBIDÇAO 
DOS MUNICIPIOS 

J1H' \igeull', ronlr;'1rio ú <illar- ;:~~~1;d
1~ª a~ª;:~~~n! º!c ~ºr':t:.~·e i::: 

crui.t lilwral-dr•tn· 1<'J"Úlw:1 em lu- gorial' um acôrdo com Tóquio uo sen
da:... a, ">l:u, m:1nire...,l·u,·t1c"' ,wµ:1 tirlo d<' e ,ita1· grande,; despêsas com a 
1;, ;,t,,, '" ,·,pi rito ,1c- ,1111 .,,.;<1,,- con,tl'uçáo de cruzadores d e 1s mil ara a Instrução Pública 
dt> e· 1k 11n1a s11pl'r111r noç,-IO d:.• 1 tone lada!.· , . . j 1) 
F [· 1 1· · . .. . ,~ 1, . . 1· O .. r. BuUer. sub-secret a n o da G uer-
~, ~li o. <fllt=>, 0 1 ( ·'. ,1qu ,.1 s1111- ra. r~spondeu que a Ingla ter ra já ha- Os prefeito~ de Santa Rita P Pilti." 

J1:tl1:1 e :H[ll1•IL :1prno cop-.l •nlA vt:1, com.ulta.do ao J apão sôbre êsse .-om.1micaram ao s.r. Intcnentor F·
do poYo hr,1sill'1ro :1 11hr;1 d, gi,- a~sunt.o t<'ndo o govênto n ipônico !.:e der::tl o r1~colhim.::~to ás 1'·~· c;~s dr 
\l\rno do ...,r. (;<'lUlio Yar••a,. 1·t'c-usad~ a fala~. P ortan to, a Jng1a i er- Ren~as locai.:.. ct,1s 11nport.anc1~s. res-

\'it11os :.i l llll' r1·(•nesi 1il·1n~,g6gi- ~~~i:11
~
1
!s~:ª:!11~~:r:.u;;:.•:::;r~º;;:~= ~~;1~~~~~~clá ;~~~~~gufçfi.!J";º~O.xc,~iJ~~~ 

n.,. :1 que l''.'.lremo.-. de cnmh~il.i~ ta r,arn abordar o p1·oblf'm a caso o tinadfl. il Instruc;::ão Pública. no mês 
Y•1hdr p.1rl1d:11·i:1 atill:-\IU a 11Hi - -:\Jieado o deseje. Ue junho p. findo. 

_ ___ __ _ O c;;r Nrvill Chamberl....in friiou 
,ue ·t quf' 1u ct~ tf"lirada ~.os volun

t iO"- u 1hano da Espanh:.i en, con 
ciiçclo s·11• qw, no/1 a a. sua :1er::! ... nen ... 

O comando á dUansi.1! de 
emllar acijr; r ct•( 

RIO. 6 ~ L 'l O 
qUP 9 ,11•i1lÍt~3,j'.'l,\'.l. li r ~ UJ..!) 

<;e~ C'll[•!!;:!. n.i:st~ 1h C l C 4 o ,• -
C"''-'.1, ?""e' 11 ª" ;~\:ent,} 1 ul,io 
Sa'b:-rr.., 

Atribue-sf' grandt :rn!)o•t ·1 m·H-
tar a ês~·t' iun-nto. t•ue 1')0dl'r uU-
!izaAlo, e,ni t'ilSt, dir" 1!ne:·· , 11 , , mn,tn
rlo ,> distan<'ia fie em 1Jat 1cne:... <· t ,l ~t'

dfl"> 

aH eT' o c.,,0 nt(' .pa J crmprr, 
net"1 J fu:I e'\ uçJ.C' do i i )do 

35 )ULllóES D[, ,, \ "'if'_-\.R.\S \ SE~ 
PEi\• lJI~1:n1 r1no:-; 

LO'.\'DRI:b, r, L\ l'NtAOJ - Aind<l. 
êste ano ~er1ío distribt1' ~ns <:om a JtO
pnl;-,·' o d:i.-; ilh:'t brit: nicas :!5.000.000 
de masc ras <·c1r1tra ;;:i.ses. 

A SITUAÇAO DOS lNTELEC
TUAIS ~A RVSSIA SOVIÉTICA 

COMPARADOS !.OS PÁRIAS INDU'S 
,('omLutir~tlo th. ·.~lnt.'b ";1- g- T' ,,jro~ e lí't:nif'os nm:-.tilucm até 

donaH ~ora U."ll.3. C'a tri privHet:Uda. Intere!'I• 

.-\ind l ,N~ nHJ c!eixuridu d1· l::i d,, o 
~llpO!-,tO '\'.tk,r infrinscco <'a int"ic.-.u
afülade <.oviétit:\, e curiílw t'll. ,ninar 
a_ual seja, un mom~nto. a ~it•1ac:io le
!:al e mat,·l'ial tlcsl.'l. <'fa,..,c H"·! 1nH'n 
te, n5o ~(' pórle tirar u•n:1 conch1c,;ão 
geral, por que, comn é isabifin, os t'n-

J-nos rn:..tis dr pcl"t~ conhecer quaJ 
1 u dc~tino do hab,•lharlor intelectual, 

_ja ('k prof'e~''-Õ1· ou fnm•iouário. o.._ 
,·en.:-uncutos dos trabalhadorts inteleC' .. 
tuai" variam 1·11tre 11 li c "?70 rublo...: 
mensais ,\ defeituo~a economia sovie
t;C'a " a • t.ual <·ri:4e finan<'<'ira tornarn 
lHll ,·crdadt>iro pn1blêm:1 o rcrebimento 
dos hcmorJ.rio-. 

m:1 t:1mp:1nh,1 "'l1n•,,:.iria no 
P:1i-. 

\ ,cn'!J;• 1·t1i11posl11ra dn pri~ 
'lll'ir11 111:1gi..,lnulo d:1 :\:1('~0. ~, 

sua ah..,idula 11:·to-ingt·rt;nri:.i na 
.,1ar:1lon~t 1 L1s r:11Hli1l 1t~ trH, :1P 

REfI~E 
BARCr.l S 

;,;i no ~cntido material. os trahalha
dore~ inte'ect1•:\is são cont.;ider,rlo<; de 
infe ior rat~1,01ia na sodec~ade, suo 

1 rn" ·10 1mlitir.a t· moral é incomp:1r;1 .. 
r u ·nl.r . c!'lt O Phl..'10' injdath'.t 

r opria {''.\.j)ÓC' .. ~ k,t. lcC'tu:1is u gran-

TACA "GENE- HOMENAGEADO ONTEM NO 
RAL 0SóRIO" O GENERAL CRISTóVÃO 

aih1~. :iu1. }l'Í(i:tdes chi te ni!t .. ft- 1 :~s l:~~-:~~:i f, '1.J.~l~;;~s~el;i
1
; ~(.r:::~1: 

C:iV· le . .i \,n"i' fúr:im po,1:i, em A disouta dêsse troféu pe· 
,1 1•1Yidu (lU \ntS<,;,i\'l'i ele rN·rirni- l dA d e l' . M' 
'l"f'"'' d" impren,:1 (' do, parti- os ca eles o o egto l• 
,•u..., l'111 ehPqut> \'i\'i; 11 nos anlL'' Jitar da Argentina 
,Jc, 10 ,lt.• ll0\'CJ11iiro. ll:l lll:iis im- BeE. 'OS .\IHEK 6 - (A. ~-> 
)'1111<.· 1· r~,.1,1·:1 i1-rt'"il111Ps:1l,1l11f~1,! _ 0 , cadêtes d o S.º ano do Co-

O BANQUtTE QUE FOI OFE
RECIDO A S. EXCIA. PELO 
INTERVENTOR AGAMENON 

MAGALHÃES 
J uhli...,ciEtria, ·1 ,omhr;1 dl' •m1:1 !égio ~h li tm cli~put a r ã o hoje . a 
'';trl;i l'c·n,litucii 11 i1 IJllt ~·r.i :.1 lflen ""nenera l 0 :=;ório'\ ofereci- Hea lhou -se ontem. as :W hon1~. 

PI oprh IH"':u·,io do Fsi"du e (h., d · l ., • \ l'l ' t , n !' 'f 1 · lJrl'rro,··i!it ,,_· , , , . ..... H 

1 
:,. fl JJ C' a i!,scu ut . 1 1 a r uo urr- no xec1 e. o rnnqtiete quP. em 

1 

. 
1 

l ~· 
1 1

·'.· l:" ''
1
.'H 1•11 ' < 0 pi - - ., i l. nome elo Estndo de Pl' rn arnbnl'o, 

·1.' ~-~: <· ( :.i ~1·1niJ, 1<'-', e· nc 11 J:n!1_1 1 As uru,·a~ con ~tarã o de ~alto o inte rYentor Agnmenon :\Ia~a-
:''.11' '.'t'· !l< 1 '1cl(•r:1'·<'\ d 1 ·/D,nl'.HJ ,-:iriad~,. na1acã n. e, erddos de !hães ofereceu ao general Cris-

1 :is, ·•1.r:1 '.'o~ pt e ,·a ~· 1:t•u (.t' u1nc1 l·~·!! ri mn e h!n (a~ tóvão Barcelo~. por motivo da 
1 

~1L1:1n"lt•ra l,:w. JH' 1J11tT• :1 1mpu_l- ·. \lf m• autoridade~ chb e mi'- ima recl nte P justa prmno\:ão ao 
os t· . _11r_..,:w:il 0 ..., dt' q 11 1•m q;u.·r Iitare~' iôram con\'idacla1.,. para a lto po~tn tlc g,meral de rfidgão 

th·. fo...,,e. _p:ir;.i ".,·~:ir' lll ~-. 1.,.~sh-·tir ;'i dh-n nta da tnço HGe- ,do Exén· it o Rra~ile iro. 
... \f·i.:1 .ª_..., 'ir.t. ud.l·, 1 u11•\:11:1<·1'L<11., 11,er;:1 1 O!-,ó ri1,". Tomaram uarte nesse IJanqude 

cjp ( lwle l' o m d ,..., por colll :i (1p1-

r<::in ll,!l'IOn·d. UM EST{JDO CRíTJCO NA "A 
E n trrhnln 11 Br:1-.;i I n u nr·J · 

,,i,·:r,, .. ,,,,, '"' ,.,., i, ,.:,,fr,. ... ,-!ESFE- R A" DO RIO SôBRE 
ll~o rrl'h•\.1J llll'...,PH1 d·, i11q11i·•l;1- · f , ~ · 
rt1 ~·'..11\.li r..q,u r ~ nP,1, um I fo~l' 1 ''D E Z ESSE TE" d.esta õ·emana um brilha.nt.e eftudo cri - , 
l~H) d 1l 1c1J : 1 :1c,,-ao <'tH llrol .1Uor:1 ____ . 
do Fs l:i d u. O n:il qlll'r oulrn in-1 . ftco õobre o romance hz.storico Dc:e:;-

1 

r]hidua li rladc< ,ln" 11 w f ..., l'"'(' l :1- RIO, 6 <A UN. 1.AOl - 'A E.Sfe - sete·· elo escrito,· paraibann Fudê~ 
I Pr irlas ,, l' s( ·a rJll Pll LH1 a , tH'l u {'\- ra''. revL-:ta lderana de gr ande ~ 
\1f' r i1'·1w i:

1 
do, 

11 1
,.,..,

11
..., pro hl t• n i:\" 1 l'1rr·11lorán. tn.'if'TP. w, !WO edlção B arro,'-' 

rrs. 1ri,·lu 1 nt1 1 :--.é t'nt:·f- , t o f loe,1t~". e este l:" í'on.:;iden\do iniJiljffº 
er,m, nct:rnte~ dr:~ gu.:1111('1 e~ f - do f'.::ta.do "" 11'>n-r-, tura teru·~:1 o r -
de1ais C't·Tnprl. ndi11a. n"" 7 I 11:ctlio <!e .·nttri_or qaalicbde de produ-

i!iâo ~\filitl;'. 1le Olie fot eh,: .1tt: ~~~f.1~~nl r~r~dj;;,~t\ ";.~~;; q~f~t~t;n~;: 
no•.1cos m;.1s o L'minr.nt nom n - --' ,,. rcneguiC:1,_. vmpre susr•·;tos. di• .. 
µ'f>a<io. fH''1(1'."ntc~ ela :.u h1tr.l.1 ie•bde de l':ula. 
--- - - - -- -- - 1 e iqura ptnvi, ci~ 1. ,,s n11r . ent'lnll'"' 

AS QUALIDADES DE UM ~· i;l~\c,lua~~a<le ,:\o n,,1parados 

GRAN::T~~~E DE I NOT ÂS DE 
Um artigo de "Le Temps" 
sôhre a masorca integra

Fsh.l de 11 de m1tio 
P.\RJ". li 1,\, :S. · - "Le Tt·mn-. 

p u b1i<!n \lm interc~s:intr -1rtlgo a-s
r.,í nado p :lo sr. (Jeor"'1'S J,'•1d('rs. 
'iobrc a mat.;orca integra i;st "l dP 
11 dr m:iio n. p.i..,-:;a.rln 110 Br.•'li1 

\prJ· lI: ~totiar e e9rd"n:n ,·if•1-
ro~.:1mc11te ri i•1tcntona ,·~nle, rh7 
o artkuJi .. ta: "O pre"iti~io dll f'rc• 
sidente Gt'ti1lio \'argas, Jã ('onsi
dtran•I, auntt"ntou em con rnuên· 
<'ia d r,:-. r<'tl'Dlt'S acoute<·i.nH•nto'i, 
nlls qua is ele tno!-:tro u, ma is uma 
1·ez. todas as suas qu:1.Jhlarl t•s d t' 
nm ~ra n,lr Cheft" de E ~h ulo'', 

PALACI O 
n P~l (!r'lt. •·:i• 

P udifnt.1,i i lo .r 
f e r J, ,alnt1 

'\ ;uilf,. EscN..:cll, CJ; 
ir X .,.h t.la r••111h Jo·~e \ ,udr ·~ 

\iolSJo ~·on o carn1·0~ Orlati .. 
li\ DoJ g,\ , :\1n.i 'l ~nge ... 

e e P~ )dri,~u1· F\ .. reir. " 
.(' 1] k Q' }tli ~, lÚO 

, 1, Ir C' M 1 o · •tJr pr, frJ .. 
t, "l r 1!c· _ Ia · o. r" 

i(~ mnrn10 V1 n , Ccls1, P,1..1;1, 1 .ll•H .. 
r:"'i de Almc1fin P:1ulo F'ndi· ,1;i(f 

Pt"'th Alt'"lif l, Dtt,S, t):l:Cln• Riit11c10 
, Dias A.b1lio Cf'sOr de ·ollt·ein, João 

Gonies BRrbosa ('lov ,~ Gon<1illl l Onlr 
' P<·rcira Ron,tP6 



• 2 A UNIAO - Quinta-feira. 7 de julho de 1938 

NOTICIAS DO EXTERIOR 
ESTADOS UNIDOS 

VMA DEMONSTRAÇÃO DA ·BOA 
VIZINHANÇA TNTER-A:\fERICANA" 

, WASHINGTON 6 <A UNIAOI 
Noticia-se que os transatlanticos de 
luxo "Califórnia". "Virginia '' e "Pen
~ylvania .. , que vão iniciar a linha 
Nova lórquf"-Rio-Santos-Montevidéo
Bueno~ Aires, a 3 de setembro vindou
ro. terão os sew, nomes mudados p~ra 
Bra.~il. Argentina e Uruguai, como 
uma. demonstração do "boa vizinhsnçn 
1nter-nmericana" 

As viagens da.quélcs transo tlnnticos 
serão realiwdas quinzenalmente 

JAPÃO 
CON!'INúAM OS TEMPORAIS EM 

TODO O IMPERIO 

TôQUIO, 6 (A UNIAO, - Chuvas 
torrenciais contmuam a cair em todo 
o Império .. cau1,ando gran~es estra
gos materiais e numerosas v1t1m.as 

Até agora, somente em Kôbe, mm< 
reram 155 pessôns e estando desapar~
t.·idas 138 

FRANÇA 
OBJb"I'IVOS DOTRATADOFRANCO

TURCO 

bJos, acaba de ser dt·cretnda n lei tnft.r
cinl em toda a região que compi-ePnde 
Jaffa e Telavlv 

As auto1idadet. proibiram a entra .. 
dn de qualquer pessôa naqurlas ridn
des depoi.s das 19 horas 

ITALIA 
O GOV8RNO ITALIANO NAO lM

PORTARA TRIGO 

ROMA. 6 \A UNIAO) - Visitando a 
cidade de Aprilia, o sr. Mussolini su
biu n umn das máquinas de beneficiar 
t-rig-o. frb.ando que a Lcrra italiana era 
pequena, mas. que bem trabalhada ha
via de produzir o ptr.o necessário para 
toda a sua vida 

A seguir, o Duce afirmou: "mesmo 
que chegasse a fnltar o p~o. jnmais nos 
..,rntirfnmos obrigndos a pf'Cli1· auxllío 
:10 estrnngeiro'' 

PERU' 
ELOGlO A POLITICA DE BOA VI
ZINHANÇA DO PRESIDENTE ROO· 

SEVELT 

LIMA. 6 IA UNIÃO) - Comemoran
do. ontem, o aniversâ1io do .. Indepen
de:nce Day '', os jornais elogiam o pre
sidente Roosevelt, assinalando a in
fluencia da sua politica de bôa Vizi
nhança na aproximação das relaçóes 
ianque-latino-americanas. 

PARIS, 6 fA UNIAO> O tratado \r,============="11 
franco-turco assinado em Ankára, 
salienta na introdução, que o seu ob-

b:;!;º~n~i!1~i:~~~l~~t~ ~~~~:~r aª~~= ! 
quia, no interesse comum de ambo:, 

Um dos nrtigos do acórdo declara 
"0S dois países comprometem-se :i 
não entrar em ne,nhum grupo politlco 
ou combinQção dirigida contra qual
quer dêles " 

ASSINADO DEFINITIVAMENTE O 
ACORDO MILITAR DO SANDJAC 

DR, ALUISIO RAPOSO 
--:--

C'irurglõ.o do Hospital Santa Isa
bel e da Maternidade. 

Cirur,:ía - Ooen('as de ~nhoras, 
partos 

.Rua hrf"grino de- Carl'alhu, 146 
Das 10 ás 12. 

dt~~!~,;/ ~~ u~t~:U;;::- ~~ ª.~g;~ 1 ~============& 
militar entre a Turquia e a França, pe. 
lo qual hcou esta be1ecido que na re
gião do Sa.ndjac de Alexandretta. de
verá haver iguo.l número de trópas 
Francêsa~ e turcas. além de mútua co
laboração entre as respectivas autozidades 

INGLATERRA 
A ALTA DOS TITULOS 

LEIROS 
BRASI-

NOTAS POLICIAIS 
\BER'fURA DE INQUERITO 

Foi aberto ontem. na Delegacia de 
Policia do 2.º distrito, inquérito sôbre 
um acidenLe no trabalho de que foi 
vitima o operá1·io Elias Marcolino Go
mes, quando trabalhava para o sr 
João cavalcanti de Menezes 

PROCESSADO POR CRI~IE DE 
LONDRES. ô (A UNIAOJ - Os U· "CHANTAGE" 

t ulos brasileiros continuam a subir J 

O de 5~. de 1895, subiu um ponto. o _dr. Alves de. Mélo, delegado de 
lechando a 20; o de 4%, de 1936, su- policia cto 2.0 distrito, determinou que 
biu dois pontos, fechando a 9 l '.2; o fosse aberto inquérito contra Manuel 
de 5 1,2 da "Leopoldina Terminal" Am·eüano de Vn.sconcélos, acusado de 
a 4 1 2 contra 4, e as ações da "São haver praticado "cl1antage" onntn1 
Paulo Brasilian Traction", a 12 1 8 BeUzario G. Medeiros, S. Cabral e ou-
contra 12 ! tros 

- Ontem mesmo prestou declarações 
NA TRILHA DA MAIOR RtDE DE perante aquela autoridade o comerei .. 

ESPIONAGEM DO MUNDO ante Belizario Medeiros 

LONDRES, 6 (A UNIAO - De bor
do do NNormandie", o jornal "The 

QUEIXOU-SE A' POLICIA 

Sunday Dispatch"" ent1:evistou o sr. Compareceu ontem á Delegacia de 
Lamar Hardy, promotor de Nova York, Policia do 2.º distrito a sra. Izalra 
o q.ual ~eclarou q~e está na trilha da I Vieira de Lima que apresentou queixa 
ma10.r 1 cde de espionagem do mund'J, contra O seu irmão Waldemar Francis-

O ::;r Ln mar ~ardy _espera, dentr<;> era co da S11va a.cusan.clo-o de sevicia-la 
bre\'c dcscobnr a sm1stra quadrilha. constantem~nte. 

ESPAN MA ::;id~r~~ã:
1
:s d~~l::=~~~~~u q~~x:~~ 

MORREU O COMPOSITOR TôMAS 
BARRi;:RA 

!dADRID. 6 tA UNIAOl - Falecou 
o conhecido compositor Tómas Barrê
ra, autor de diversas famosas zarzuelas 
e um dos fundadores da Saciedade 
E,panhola de Dramaturgos e Com~ 
positore!õ 

IRAQUE 
A PRôXIMA REUNIAO DO CON

GRESSO PAN-ARABE EM IlLU
DANZ 

DAMASCO. 6 fA UNIAO> - Na 
cidade de Bludanz. deverá reunir-se 
proximamente, o Congresso Pan
Arabe, que se dedicará exclusivamentf' 
á quPstào da Palestina 

Delegados de todos os Estados ara
bes, entre os quais tiguram o Egito. 
So.udi, Arabin. e Iemen assistirão ;1 

f'sse importante concláve 

PALESTINA 
DECRETADA A LEI MARCIAL 

JERUSALEM, 6 \A UNIAO) - Em 
virtudP de nóvo::; e .san.gl'entos disLúr-

ACIDENTE NO TRABALHO 

. Por solicitação do sr. Inspetor Regi
onal do Ministério do Trabalho, foi 
aberto inquérito na Delegacia de Poli
cia do 2,t'l distrito sõbre um acidente 
no trabalho de que foi vitima o ope
ráno Manuel Henrique de Oliveira, 
quando em serviço na Fábrica de Ci
mento da Indio Piragibe 

VIDA ESCOLAR 
CENTRO ESTUDANTAL PARAIBANO 

A classe estudantina da Para:iba 
~Ri assistir, no proximo mês de agosto. 
a realização do 3.° Congresso Estu· 
dnntal Centrista que promete o mais 
franco êx.ito, dada a animação reinan
te nos meios estudantais. 

Para a consecução do vasto plano 
de trabalho a ser efetuado nesse con
clave, o Centro Estudantal Paraiba
no envidou todos os esforços. coroa
dos de resultados os mais favora· 
veis. 

Assim, já estão assentadas todas as 
medidas re,ferentes ao "Congresso" que 
vai marcar nova fá.se de trabalho com;
t.rutivo l'm bem da. classe estudanti· 
na. --~ ~ 

CARROS E CAMINHOES USADOS 
•• 

FOIII 
eptima, 

1 ti 1 11 t ri 1 
coadiçõea e a 

•ar• a 1 
preçoe modico, 

A GENCIA FORD 

tSPORTtS Me1hora11umtos públicos: - Em 

VIDA MUNIQ~Al 
GUARABJRA 

conth;mação ao programa de melho-

Sensacional a próximo jôgo entre o "União" e o "Auto" ~~-~:rt~º~!~~1~~t~ii1~?~f.e~aginf:~~ 

- Será decidido, domingo, o campeonato do 1, turno ? ~~~~~lt 1
;.:_.in~~~·c'~ ºJ;:içov~frrºê~~ 

O proxlmo Jogo do ,·ampeonato da I vera n rtesclassificação do União em e João Pes::.óa · _ 
L. D_. °R- é entre os fortes esquadrões ravc,r _e.lo Botafõgo e do Palmf'iras q~e Festêjos de São João _ A exémplo 
do Umao Esport~ Clul>e e do Auto Es- ::.~ ap1esentam e':1 igualdade de con~1- J dos anos anteriores, a vespera de s. 
r,'lorJg ;;~1~~rit~ ti:-~ii;o() ~~~n~~. t6g~- ~~e~L~~l tr~e!io~~~~~.u~n~~n~~!~~t~~ . ~6~ºe1~~~a~~sta cidade, brilhnntemente 

~~~~~Oãon~~ ~~~~:ir~t:$e,º or!itri~O Rj: ~:~Ji!~tourso ;i~~~J~e·jl:o ~:s~~~·g0~ 1 Dentr_e. OS f.est~jos levado~ a efeito 
final. vai com o firme oronosito de o primeiro turno terminará com trê.s deS taca se a ietieta realizada na av. 
disputar uma bôa pnl'tlda com os seu::. clubes crnn igunlclade de pontos: ! D - Pedro ~I. que se acha~a omame_nta
rivais rubros. União, Palmeiras e Botafôgo. Nés.se 1 ~a a ca.p~icho, e onde foram queima. 

Os clubes. que .se defront.ariio no do- ultimo ca1;0. ha.verá n.cccssidade de um. aos fógos. em abunda. ncl~. 
mingo vindouro, no estadia Cn.bo torneio com})lP.mcntar do prlmelrn Afóra outras COf!lemoraçoes de mPnos 
Branco. do Paraíba C1ube. est.ão em turno. de carn,ter ehminatorio, entre r~levo. foi organizada a poucos Qtll
completa forma e se equihbram mUito os três forle8 nvals. lometros de ~tanc1a desta cidade, 
!>cm. tnnto pelos elementos Q.Ue os Como se vê. a luta entre o União e uma fe~ta _ regional para onde con. 
compõem corno pelo vlgõr e l armonia o Auto é :i. mais sensacional do prescn- vergiram nao somente multas familias 
da 1ma técnica. te turnv. cipndo desencontrados os pai- do nosso meio social, bem como quasi 

Os nossos circulo.'t esportivos estilo pites dos mais autorizados apreciado- todas as pessôas que aqui vieram pas-
aguardanrto o embate União x Auto, res do e!-iporte bretflO em nosf:'~ terra. rnr essa noite de alegria e entnsias-
com manifesta ansiedade, porqua,nto se As turmas elos gráficos e do.<t auto. mo 
aquêle fór o vencedor. estará encelTa- mobilistas est5o cumprindo •m p·o
da a. rlJsputa do 1,n turno. com o titulo grama rigido de treinamento, a fim de 
de campeá.o cm poder dos rubros; ~. proporcionarem ao nosso públi~'l nm~ 
entretanto o Auto levar a melhor, ,ha- peleja á altura da espectativa ger 'l 

Recife homenageará amanhã os craques 
que voltam da Europa 

brasileiros 

A bol'dO do ALMANZORA. de vol- De!-po1·tos, f'?lviar:í., hoje, :í Ca.pital do 
t.a da. Europa passa1·ão amanhã, pelo I vi2inho Est.ulo uma r(•prcs~rtrtc;i'io 
Redfe, os crnque.s brasileiros que rlis- composta. de vários d<lS ~cus diret.~

putaram o último Campeonato Mu\l- J·es, pre,s1d1da pelo jornah~ta Anq111-
cliaJ de Futebol. ses Gomes, 1 ° S<'C'retá.rio e rccl:1.tnr 

A LJG.\ OE:.,PORTIVA PARAI- desfa s.ecç,ão. 
J;ANA, plounnente solidaria com as I Ali: a rcprP~enla.~áo esportiva da 
homenagtns que serão tributndas ao-; Para1ba npresenla1 ;1 volos de bo'\ 
,"om11011('ntrs do selecionado nario'1al ,·iajem á Dclega('ão Brasileira <le Fu
)Jela Fedéração Pel'1l.'\mbu(':tna ,Ir t~bol. 

Al\lERICA ESPORTE CLUBE àos os amadores dos 1 ° e 2. n titnf:'s 
Realizou-se, ~.nte-or,tC'm. uma ses, \!•ara um tr<:-mo nl1 próx11no dia rn, 

são ele assemblew. geral do America no rcspectwo campo 
Esporte Clube para preenchimento 
elas vagas existentes na sua direto- O ESPORTE f'Ll1BE U!--111\0 TRFl-
rin. N'\.RA', 110.JE. A' T\ROE 

Fõrarr rleHo~ os sr::plnlcs Ecsporth
tas: orador de honra; Dant.i Gr 
vice-presidente. José do Vale, Mélo: 
2. 0 secretário, Luiz Meireles; tesou
reiro, Severino Ferreira e diretor e~~ 
E:!port?s. Antonio Maia. 

- O cliretor de esportes convida to-

Hoje, á tatde, realizar-se-á um n
E;Oroso treino das esquadrai; do Uni{' , 
parR- o qual a Jireção esportiva en. 
, trece o compa1ecime;:to de todos "e; 
amadores. lt'mbrando o jôgo oficíel 
do p1·ox1mo dom111go 

Aniversário do sr Pedro Leão : -
Por motivo do transcurso do seu ani
versário no dia 28 de junho p. p .. o 
sr. Pedro Leão. fiscal do consumo 
nesta cidade, ofereceu um almovo aos 
seus amigos. 

A' noite teve lugar na resldencla do 

~~;~e~-~~~J:er~! t:!;ªis°::~~n~~ 
de destaque social ae nossa terra 

Tocou o Bando Tupi que teve mals 
uma oportunidade de fazer uma de
monstraçú.o do seu adm.írnvel l'eper
tório. 

Prova desportiva · - As 15 horas 
do dia 29 realizou·se um jogo de "vol
ley-ball ·• entre os quadros locais 
azul e branco 

Com uma assistência numeroia, o 
jôgo teve momentos de intensa vibra
ção por parte àos espectadores. 

o prélio. que decorreu mais ou me
nos equilibrado, terminou com a vi
tória do quadro azul 

1Do correspondente) 

BIBLIOGRAFIA 
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mios o último número desta revista 

CAMPEONATO DE 
DESPORTIVA 

FUTEBOL DIRIGIDO 
PARAIBANA NO I." 

pernanlbucanâ editada pelos acadenu-

PELA LIGA I cos da Faculdade de D1re1to UNI
VE.ftSIDADE vem reple(a Ue bons 

TURNO ~~~~t~~:~se~f:~n~:~su~r s~º~~:~~~ e~ 

JOG(JS REALIZADOS 

ABRIL 

3 Botafógo - 1 - Auto - I 
10 Pitaguares - O - Esporte Clu-

br - 1. 
17 União - 4 - Fehpéin. - 2. 
2J Palmeit·a!-i - 3 - Botafõgo - 1. 
24 - Auto - 2 - Pttuguares - 2. 

MAIO 

1 União - 6 - Esporte Clube - 1. 
8 Felipéla - 2 - Palmeiras - 2. 
13 Botafõgo - 6 - Pltaguares - 2. 
15 Auto - 4 - Esporte Clube - O. 
22 União - l - Palmeiras - O. 
26 Fellpéla x Botafõgo - W. o. 
29 Pila.~u11.res - O - UnlãC\ - 4. 

JUNHO 

12 Palmelt·a.s 3 - Auto - 1. 
15 Esporte x Fellpé1a - W. O. 
19 Botafôgo 4 - União 2 

Hélio !Botafógol . 
Zéamerico lBotafôg:01 
Ronal CBot.afôgol 
Bái ,umãoi . 
Pitôta <Autol 
Zénovo , Auto) 

5l's. Agamenon Magalhães, OUvio Mon-
4 tenegro, Gilberto Freire, Josué de 
4 Castro, Assenço Ferreira, etc., trnba· 
3 lhos êsses referentes a assuntos so-
3 ciologícos e jurídicos. O número qu,3 
3 temos a mêsa nos foi oferecido pelo 
3 estudante <l:e direito José Bezerra 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

O Municipio : - Recebemos mais 
um número do ··o Munictpio", órgão 
oficial dos poderes municipais de Gua
rablra. 

"O Muntcipio '', que nos tem sido 
enviado com regularidade, é um firl 
expositór da administração do .ir 
Sabiníano Maia, operôso prefeito da· 
quela comuna. 

"MensáTio Brasileiro de Contablli
clade" : - Recebemos um exémplar 
déssa publicação, que se edita no Rio, 
sob a direção do sr. Carlos Domin
gues, sendo referente ao mês de abril 

O número em aprêço tráz um su
mãrio interessante e vo.riado, que bem 
1 ecomenda a uttltdade do referido 
mensário 

26 P1taguares 2 - Pnlmeira~ 2 
28 Auto x Fcllpéla - W O. 

JULHO 

Teixeira tPalmeira.sJ 
ldalino <Botafógo l 
Pedrinho I Autol .... 
Adernar <F~lipéia) .. 
Biu (União) . . . . . 
Massllon CUníão) . . 
Viégas íPltaguaresl . 
Lila (Esporte Clube) 
Sinval <FelipéiaJ . 
Correta fFelipéla) .... 
Doburro <Pila.guares) .. 
Godofrêdo cPitaguare..s) 
Rubens <Esporte Club~) 
Bm Fábrica lPitaguares) 
J0t;é Holanda ,Palmeiras, 
Miguel cEsporte Clube, 
Landinho <Palml'iras 1 
Humberto rBota!ógol 
Lélo IUniáOI .. '' 
Neneco (Palmeiras) 
Afonso IPitaguare/'il 
Dercilio I Esporte 1 
Zéfló.vio I Botafôgo) 

RESUMO 

Partidas jogadas 
Partlcths a jogar 
Tentos assinalados 

1 1 ··Monitór Mercantil": - Acabo. de 
l ci.l·cular mais um número do "Moni

tór. ~terca11til", conhecida publicação 
canora, que se destina a divulgar 
nssuntos relacionados com o comér-

3 Esporte 1 - Botafõgo - 4. 

JOGOS A SE REAI.IZAR 

JULHO 

10 U1úáo x Anlo 
17 Felipéla x Pltaguarns. 
24 Palmeiras x Esporte Clube. 

COLOCAÇÃO POR PONTOS 
GANHOS 

Jlotafõgo 
União . . 
Palmetras 
Auto ..... . 
E"porte Clube 
Pitaguareb 
Felipf'ia 

COLOCAÇÃO POR PONTOS 
PERDIDOS 

União ... 
Pal.meiras 
Botafõgo . 
Auto .. _ . _ .... 
B,porte Clube . . . . 
Pit.aguares 
Felipéta 

Ml'-'TAS MENOS VASADAS 

Auto ... 
União 
Palm<'irn,.c; 
Felipéia 
B•ltafógo 
Esporte Clube . 

111 J cio e indc--:trta. 
3 O referido número, que é corespon· 

6i dente ao mês cte junho, tráz como 
<-:-1=:U=E=R-Fc-lC-:-A_R_R_f('_O_?_A_L_O_T_E_R_J_A ~:~rre, materia de interesse e atua11-

l l•'EOF.R\L OFEREC" OPORTUNt- Enviado pela sua direção, receoemos 
DAOE {'O.\t A EXTRAÇAO DE um exémplur do "Mouitór Mercan-

1 S,\BAOO til"· 

::J;" 

1 

Revi.~la da Produrão · - Vem cír-
1 . O O O . O O O $ O O O culancto em Belo Horizonte, sob os 

auspicios da Secretaria da Ai::rlcultu-

ASSO CIAÇÕE S 
A.,;-.ociacáo Paraibana de Cirurgiõe.~ 

Dentísta: - Reunirá, hoje ás 19 ho
ras. em sua séde á rua das Trinchei· 
ras, 239. a Associação Paraibana de 
Cirurgiões Dentistas 

Em virtude da Jmportancia de:-.sa 
rr·unifio o seu presidente, dr. Gene
baldo Avelnr, encarece o compareci
mento de todos 05 associados 

2 ASILO DE MENDICIDADE ''CAR-
3 NEIRO DA CUNHA., 

ra, a ·• Revista da Produção··, órgão 
dc-s interesses da lavoura e pccué.rin. 
de Minas Gerais 

A referida publicação no seu últl-
010 número, trãz um sumâ.rio variado 
,:, de muita atualldnde, no gênero, 1n
sC'rindo. ainda amplo noticiário sô
lJre a 7.ª Exposição de Anlmnis e Pro
dutos Derivados, importante certame 
a rC'ali1.ar-se, no dia 16 do fluénte. na
quéJe Estado. 

A capa apresenta uma sugestiva 
Uustração. vendo-se ainda inumerns 
~otografias no texto da mesma revis
ln. 

Enviado pela sua dlreção, rccc,bemos 
um exCmpla.r do numero cm aprt'CO ! Boletim da semana de 26 de junho 

r • ~;!;.!u::'.ºod'k,\i:..3:~lecimento !oi vi- , __ F_I_C_H_A_S_D_F_. _G_\_l_,_\_L_I_T_E ___ S_or-tl-

8 .1,itado por 8 pcssôns cu.1os nomes com,- mrnto colosso cm varlru, côrPs f.ô· 
IO t~m do livro de presença. mente na "Lira Braslklrn". Av. B, 

a :~;:~;:i~~tiid-; Jn~:c~~ ~~nc~i~ã~' ~~-n,_99_· ________ _ 
1',!ovimento de indiqenles - Existiam 

6 !)8 asilados, entrou 1, sahiu 1: ficam 
7 rxistindo 98, sendo 41 homens. 57 mu-
7 lheres. 
6 Escala de serviço - Pelo Consêlho 
9 fõrnm designados para o serviço da 

14 ,emana dP 3 a 9 o diretor José Ono-

Dr. Newton Lacerda 

IUA MACIEL PINHEIRO, 31 ., ........ . 
L I

Pttaguar~ ,. ... 

MARCADORF.S DF. TF.NTOS 

Alhio <Unlii-01 ... 
Gabriel fPalmetrns> 

15 Ire. P a farmácia Confiança 
Notas - Além dos matriculados, 

rxistem mats 9 em observação . 
O estado !-Anitárlo do Astlo cont1núa 

sem alteração 

ESPECI ALISTA E:\f DOENÇAS 
INTERNAS 

RUA DUQUE DE CAXIAS. 504 
ONDAS ULTRA ('lfltTAS 

n os ('asos Indicados 
-~ Teltlõne l .!03 --

João Pessôa. 3 de Julho de 1938 
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0 COMUNISMO ? PERIGO IMINENTE O MAREC~Al CH1ANG-KAI-CHEK ENVIOU UMA MENSA: 
GEM AO Povo JAPONÊS, ADVERTINDO-LHE o FRACASSO 

MOsc
0
~.:~~ gJtIIfME~~ ~~i~:·~A~R~ir/ROPO- EcoNômico ocAsmNADo p Elo Miur ARisMo Do EXÉR-

HAN-KOW. 6 IA UN!AO, _ o ma- aro DO MI 
,c.;opynght d A. f'nc1a CttrIOC'il para A UNIA0 1 HEITOR "O;'lilZ rechal Chlang-Kai-Chf•k enviou uma (ADO 

.:. ., '- ,· ·• ,. IL ~...:t... _ · •· .... .,, ~ . 1 mensagem ao póvo _inJ>O?)i>S, ad\.'f'rtm-

U~I TERÇO DA CHINA EM PODER 
DOS JAPONt;SES 
C iANG~I. G tA UNIA01 A cap-

0 romtini<-mo prOl;ura SMnpn• t11 a1 Por det -oz da mraças 0(• rC'belião do-lhe o fr,\l'.1'-SO econômico em Cace 
partido dM crises mternos quP R!ISO- e d .izunn C'ivil 1m Amtnca do Rui d_a tlt:!'u, m_i!itarista do Px.:-rcito tmpe-
h,·rbam de quando em quando as na- os soviet nal da Chma 
çóe~ ·nprr e sempre 0 ~ vermelho.<1., o.-. a- O G'hefc 11nclom1.h~ta fez as ,.egum-

E' principalm('nte nl'!:>SPS J1 riodos em g(•nt('S malfazPjo:. das Jorc:1 3 elo u ltr- tes observaçóe~ 
quC' a .ttC'nç;jo das outor!dacle:. Se ;.nt no, pregoeiros romo clir,1\ Kf'rm<'ling . :·~u<• vinde~ presenciando ctéscle 0 
La pnrn outros setores que o bolche- do f'mado cte Salan m1r10 do confhto ih1ão n ruina ecõno-
vbmo ~t> apiovritn pn;·a ativn1 ª' ua Ainda agorn, a cm,·o a !-f'te e a dez !'nica do Japão e o aumento de tm-
!~~~-~~~rt~dt;~tf;~0c~n; ... ~ig~ t~:~rl· . ~- Cit.• 11)/Jrço Ultimo. 0' maiorais do Ko- POS{'1.'l? • 

Não se registou, ontem, 
após a ocupação da cidade 
de Hu-Kow, nenhum movi
mento de importancia na 

China Central --

tlJr, da c1dad1• de Hu-Kow produ.liu 
gra. 1dt' cont1·ntanwJ1to entre n.s trO
p_a:. 1aponi·sa~. quf' M' mo.~trnm eutu
s,a madas <.:Om t'' .. e !'Pito 

<J . ..., cir<.:ulos militares 1 .... pf:'ram, ago
ra crut> o M1kado domlnt' um 1.erço d.1 
Ch nrt, quP ~r· poderá oít·r('cPr. dentro 
rrr. breve. oportunidRde para a dPrro
a final dris PXél'r:,to" c-11meSt>S 

vinrem os pod~res publicos :1~ c;nas v ;- mm:crn e,;ti\nani •1r, granrtt" nti•·.cla- ··Que fn_zieic; s~ O'i aviões chinêsPs 
tns nara um assunto qu:.1h.i.uc.- qu<' o:i d~· asse,H:1ndo pro\'idcr,da~ dt• c:na- vo.i ,em c;.oOn·_ Toqmo e causas .. c-.em n 
preoc:up.\? A tatirn vnmf'Jl' l cií'tenni- lf'I" gcr&I ~:na que o. ekmentos Ool- n:iesma r!cstru1c:io (JUf' nos veem oca- rôbre a sltua",áo da Cl1111a do No,·t,· 
na que não se J>t"n:a um mi ,1,0 e, í''ll che,,i~tas de 011tro:,.,. logare, nào esmo- !;Jonando os aparêlho<.; da frota im-

g~~5·Jr~~:~b~·~;Ta\~::i ~~~~ 0~'\;.t z, ~é~ ~1~~~~1~ J~1
~:r~tt~~~--~~~: ~a ~~'ri~r/; fll',1:~

1
6hina náo consiciera seus inimi- VANTAGEM PARA O JAPAO 

J\ l'í' pi-lto das úperacóes rn1htares 
qu 1kr.\m lufar :i conquL:.ta de Hu
Ke; '. os juµonf'se!::. anunciam que a 
IU) "Om(•çou a 14 d,· 1unho, em An-
Kt 11·:r . 

J,,)l:J$ :\ ocupacão dt',su cidadf'. as 
trc. ,a una: or,1s sub1rJm o no Yans
T"t'. e:n barco-, ,ie!,,,Pm!larc:ir.no e ~. 
nn. e· rcanica d S1ang-K0W, tf'ndo 
ocup.tdo a cld.i<.!t> a 24; o povoa.do de 
Ma-Tang, a 2b, l', linalm(·ntí" a lOtR
lidadr- de Ptng- r e, a 29 

~PS qu1• e con~icti·rn chegc1-it1. da r{'\ Jlução gos slnão os soldado'i japoneses·• 
():,; ulfimos !ato ... ororridoc; f' ltr<' m s m;m( ta l rn mi• 1 "Crede. pol!-:. na maior simpatia pes-

obrigaram a policia a redob1:.ir cte , 1- A::. reumões dt> cm<.:o e rlc de1. de soai do 1n::U"f'chal Chmng-Kat-Chek · 
~ilancin p multiplk:u os .-.r11., tr~ha marco que fõnun as mal.e; importantes, 

~-º~r~~~s~~~ni."~i~n~k6 ~~ ... ~·:rri7~, j~~~~i;~i:;~r~-s1
11~·~~:~rc~ia1ri~~'·~r~l Ko~ A1t~:Tri~ DESOF O ISICIO DO 

drmos. nf'm me!'imO por ln:t.1 ,1 do n1tntern . .\ i:;..-.te, r1 Bu:·reu Pnliiico rio 
oulro immigo t('rrivt·I que no 1~·r,t.:t Part!r1C..- "X ,minou t>Or seu turno. a f.i 
lncessnntemffit1· e que nos surprCC'l·dP- tuaçao ple n1e~ loclO'i o:, Comissario.. 
râ c-,..m cl1•menC'i:.l m·m ,·Atilac .. ,es. na elo t')O\'O e m..1i~ o grnernl Ch~pOl'hni
primelra oportunidade em que nos kov. chefp do E..'.tvlo VJ::iior cio F.nr
pilhnr di!-trAidos cito ruo;so o t:amaracta Jctanov. pn•si-

Moscou nft.o dorme ~Iosrou não per- dente dn Cor-11té dos Nt>~oclos F,str'ln-
c!ôa os seus ad\'ersar10'- Mo~cou nátJ c1.o..: C' <t ri"1e"."11ç:\o do Komtnr'"'rr, 
clt'Si~tiu. nem de .. istirá rios µropo 1to~ rompo. t 1 por D1mitrcv e Ton"ka 

TôQUIO 6 •A UN!AO, - Os jor
n~n.s. not1c1and_o a comemoração ama
nhn, rio primeiro aniversário do inicio 
das host1hd_~des contra a China, infor
mam Que_ 1a. morreram 36.000 solda
do:, do M1cado enquanto que, da par
te do mai·echal Chlang-Kai-Chek. as 
perdas se elernm a mais de um milhão 

CHANG AI 6 i ~ UNI AO i Apos 
u!n ano de conflito. º·" obsl"rvadore~ 
sao de opinião que o Japão mo:-.tra 
uma vant:1gem de 3 por 1. no sentido 
de con~cguir a vitória 

~ntretanto. :,e a camp;1nha durai 
malS ~m ano, a China poderá exgotar 
o Japao nuhtar e Iman~e1ramente em 
30', 

AS ;.;ov .\S OPERACôES D!o~ (~IJF.HRA 
QUF. SERAO DESE!'IVOLVlDAS 
PELOS INVt.SORES 

A LUTA AO LONGO DO YANG-TSE df·C~~:~<;7-~·t~d\~ ~NI~i~s bz~:~ba~~ 
HAN-KOW, 6 IA UNIAOt O.-. d:~\~~r" mil1Ulr•"S contrn a China 

oue alimenta 1~m rdaç3.o no Bra'-i! 
Af; crdenc. d:-i Ru.<;.Sia são as me!.m;i,-, 

de hn um ano para todos os ponto~ vi

A tmpJí'n5a fr:lOl'f'Sa noticiou am
plao,entf' t,.1clo i ~o chnmonc!o a atf'n
cão do go\ erno para ;,1 "ordem cio dia" 
c.i1.')c:11tidn pelos maiorais cto st::ilini~mo 
e qup comt~rõ:l dr!'tes dois pontos prin
clpa1. rl?'•lPrcu .. áo do llroce~!-o dos 
,·intc e 11m e 1:.ituacão mternacional 
Não friltou. mesmo. um detalhe dr 
gi·ancte relt>vanc1a apos o.'i rntPndi
mentcs rC'ali7ados. un_1 credi~o e$p<·ria_l 
d!' lrt•s milhties <te dolnre:-. 101 posto a 
d1.<;pos1.;ão do Kommtern 

Japoné::;.r,; con!-.eguira111, ontem. re-- "Umu d1,1são na\al ~eguira paia Kiu
conqu1,;tar a cidade de N1an-Niáo P Kía,:ig a Jim dt' romper u barn1.gem 

OS Tf:CNrcqs MILITARES ALF.- ;~a~:C~i1~! ~~-~Jl:r~nte ct'ndro f'~· cto no Yang-Tse, con.c:.tru1da pt'loo chi-

~~f;A CRBEM NA VITORIA DÁ ban:t•1 em do 110 na ~~r;!1~-.~~ od:n;;~ ~t~~. 1~~s qi~~{;{~\~\~~-. i;·inrt~;K~~~= ~ados pela açõo ~oviétirn 
qu1lometros Kiang VC'Jl?.mos bPm: por detraz de •,o to 

os graves arontrcimento~ dr noc;i 1 :... 
JX'CR encontramo!:. !->e!"!lj)l'C' o~ r,, · r: 'JS 
rin JTI Internacional. 

~4• Ru~sia Sm·iPtica P. em nc,') "" di,1 ,, 
a C"rande agitadora e a g:·ancte intfi. 
!,(Ante 

Por detrnz do conflito sino-j,1ponês; 

1 ~o norte do Yang-T:-;é os chine~t·, • O~ Tw1\-Km11-Chwn a intontaria 
HAN-KOW_ 6 'A UNI AO) - Ao estt.o obt!ndo algumas vantagens apP- protegida p1·la ;wiação ~ ptlo !Ogo 

r1eixar esta. r1dade de regresso a Ber- tar dt- nao terem consegmdo rrcaptu- dos na, 10 .... de- gutrra apPrtara O cerco 
hm, o genernl Falkrnhau .. f'n C'heff' da rar T~H·n-Chan de Han-Kow quartf'l gt>neral do ma
mi<is~o alemã, foi f'ntrevistado prla E_ntiet~nto. está pnrahzado o avan- rerhal Chiang-Kai-Chek. ~ capilal 
imp1ensa estrangetra acf'rca da luta ço Jn.pones contra Ta1-Hu, Nan-Chang provisória da Chm " 

os SO\'iêts 
tendn frito a hPguinte declaração e Lo-Yang ___ _ _ ____ _ 

"Tenho certê:rn de oue a china Estas duns última,; tidade t y I A 
Por detraz do incidente polono-litua

no: os ~oviets 
Por detra,: da:- .::i.meaças de rebelião 

tlll'cos\ovaquia; o~ se;\'iets 
Por detraz da~ trrmenda-; c\ilic11ldn

c!es politicas que n Frarn;u atravessa 

Não r.o" illldamos· o p('rir;o Vt>nne
l~o co111 inúa ã nos..;,a porta. Os comu

ms1 · s trnt:::m rcnrtieular-se Pnqu:rnto 
o \01,,e-rno dP~mantPln a urcticiura inte
gri.~ista e apura as rf'sponsabilldndes 
d~ mtentnnr. E' precü-o que l'Stejamos 
, 1citan1es para. nn qualQHPr emc>rgen
na poclrrmos derer.clPr com ,·r1ntngem 
a nossa vi~a, O'> no. ,·os lares. a nossa 
mcl1·pendr~1.c1a .,. a nos:;a patrta 

ronqu1:~t.ará a vitória final" ~1~0 Const~m.temente· atacada: ~~
1
1: 1 D 

ANISTIADOS os OFH~!A!S DE MA- av1a~á'Lf.\;;,':ª~°µopulação está to- R A D I O F ô N I C A 
RINHA QUE T0MARAM PAP.Tr. n~da de grande pamco em consequen- V<'ni ~:1nt11, fi~urou ont m, nn 
NO LEVANTE DE MAIO DE 1932 eia do., bo:nba~de1os aéreo:-. que Já I ro~T.,m;i d;,;, noitt l·,rnt.rn.lo bon, 

os !:ovieb 
P0r detrni das ag-itnções rHolurio-

nanas das colonias africana:; o so-
\'IPts 

causaram 300 vitimas ... unhas. u1tn· o, 4uai, dr-.t.u•amo~ 
TOQUIO 6 <A UNIAO> - Acabnm --- - -- ---1 · l''ra m..ii..., do l·ontnito" f' "O que 

clf' ser poc;to~ .em liberdade, sob pala- Sind. icato. Condor Limitada loi c1'!" ru n,. not.&ndo qu,. po, ... ue 
•·ra. os of1c1A1S de Marinha aue to- . . \OC'a,·a4:> 111ra o e.cn"ro. - ~ ponto!'). 
maram pnrtP no lf'VRnte <te 5 de maio Tr.ajego aereo. mter:afncano - E."ita I RaimtuH.lu ,_.111,lt·ân e'-t'<·utou, com 

N O M E A e O- E s E 1 7 • REGIÃO MILITAR rte 1932. do oual resultou o a.ssassino- tomando vulto o tralego aereo no aplauso. o ,hóro "(ho,onu<,rndo . 
: E·.··t• • .'o s•ndo chom•, ª· os á s,··de dn 15.11 to do primeiro ministro Inul:cai. co~tmei:ite africano, tendo a com~a- em ,ólo dr 1,i~ton. h:ndo o .u·ompa-

.... " .~ ~ "" Todo.,; f'si,;~s milHarec; cumpriam pe- nh1a aerea QU~ mantem um serviço 1,h:unento llo R1·Jdo11,ll (J pouto., 

E X O N E R A e -E s Circnn!-Trição ele Rrcrutamento. para nas riuP vanavam Pntre 12 e 15 anos. reg_ular comercial na colamo portu- ('om J.<·OmllJ.nhamrnlo llc K.1lúa O .olur:ão _clP ac::~unlos do serviço militar derretadas pela Cõrte Marcial guesa de Lourenc:o MarquPs encomen- ,.uvimos Jota '1onlf"iro cm t''><·o lhida"' 
..> \. &S /~;11:1 ;~ g::oas. no expediente OS .JAPONtSFS F.STÃO DE PQ~~F ~a~~· recentem~nte. tre~ aviões tri- ,·;,ançõ~ .... _ !I irnnto,. 

nos altos post.os do ExércitD I c\Ei-n~rlclião LPttã~o. rv;anuel Paulo_ ~e DF Tono o CUR~O INFERIOR 5t ;!~! :.~~~~~ar 8su
1
:~~~~ JJe~!~~_n!~ 1e~: ~U3.jlàl;: (~i", 

1
;~~-l~c1:" \~

1
~:~:::.· ::'8 

RIO. 6 .' \ ll,-.JAOr - :O.a 1iasta da ~~ftic~~ PJ~;~ <f.~~i;:;ãªo dJarctau~oe DO YANG-TS~ ;:~er!:.r,t;i~~;i,e c~'::;p~:en'J~=·~o~!re~ r,onlos , 
G~«-rra foram av,,nados. ont<"!'1 O'i Sl'- Arau10. ~low Pa.ivn Irmão. Francisco CHANGAI, 6 <A UNIÃO) _ Com rtgiào situada ao sul do t'quador. não Arnaldo Ta,·;.irr .... nomt' non, n>s 
1::uinJe'i_ decreto" pelo pn.•,iclt'nte da !Ao.tomo de Mí>nrloncri. Antonio de a ocupação cta cidadf" de Hu-Kow ~ usA.m aviões comerciais ~inão da 
ltf"pubhca: Mélo r AlbuQuerqup João Elias Ber- l)S tropns nipõnicas estão de posse df' ;nenc1onada marca aproveitada aliá e: progi-.1ma ... dj • ' R. I.-~. "'J qur nu,,; 

r:~onera,1do. por tff>ito dt promocão, nanlr:o; hJagno Lop':'" clf> Albuquerque tndo o curso inferior do rio Yang- em maior e:-cala também na 'A~e;·Í- parrcP, n;'.io i...,tnt' m;w. \4n1 .._ .. on-

~; r~;;~~'a~i:';1:f1\t~~~b;\:u1~,:i•t~t~ , ;i~!a '1?,~':~\go d},;:,~~neI~o ~u~ll,~e Tsé ,a do Sul ~:;~,f:,'~n:oi~ "t';::~:,,:• ,a,nba qn• 
$li d · · \ M l l C d'd Lo . l d S - t Em !o.OIO.!t dC' d 1rinêto. fil•.1.li:,ou St'-~~:·<, tri~~tJ!r~ar:~;~t~!\o~~a~u;·~ c:1'./~111o ªr~~dn~l Ro~

1
;~.~-~ .. Joté sa°a~~~ CHEGOU A TôQUIO O GENERAL Superando a,, faca111la.~ do professor \erino .\ratiJo o quarto dt> hou de 

da 
7

.a Re~ião ,uHtar · de (':rirv:llho. Jo~•! Frlinto pa,·irl, Jose DOHAIRA Ptccard - Faleceu ha pouco em Ber- mu,il·a br.1.,il ·irj no 1,ro;;-ram..1. nolur-
,omean<lo 

O 
lt'{'nrral :Haurido ('ar- Pergent.mo Madn1go.. Jo~.e Pedro ele . lun o notavel meteorologico alemão r.o. "'alient.:uno, o dwro qUl' r,cc·n-

do,o comandantr da t.:1 R<' .. 
11

, ,
1 

Flgilf'lte:1n Brag:i. Frandsc·o das Chn- ToQUI_O, 6 iA UNIAOl - Cheitou dr. Hu~o HergeselL um dos mais fer- tou rm sólo de :ta\.f' .. ,tolrn:o". -

lit~i-: e ~ .gC'nt-~al de hritada~ I~t:r~o. E~= ~~irFC.~~~~1~~~j~~~n~!~~rân ~·f1!~~ ~a~r~~a o c~~~1~:d~r t~~r;;~~f:~a~r~l i&~= ~~i'h=~~lir~~~~~s .~ª ce~;:;::sr~~a ,e!~,!~ ~ ponto,. 
lP\es. dnC'tor d,\ Engfnhar1a :\l1htar rta•nalh!'J. Antnn!o Grr•ilano d": AtaÚJO I Ft•rig. . . atu~l pelo. •.perfe1ç_oament.o das obser- Orqu~stra d,· ..,.1.lâo (J fl• ntos. 

(' Fr::i,no~c·o Jorge Martins Botelho Ju- O r~em-chP~ado va1 fazer uma ex- vacoes meteorolog1cas, o dr Heri;-e- tcual punto !'l..i.r:t a .. Jau 'J';ab.t.J..1.ra ·· 
FIQt:F RICO! S,\R.\00 nior pos1r~o ao Estado Ma10r do Exército • :~ell consti u1u balões rf"i;:-H,trndores de com o ,eu pr·,rr;1m.1 de mu,i<';i A-fflt'-

l • O O O , O O Ü S O O O os SALARIOS AUMENTAR. AM ___ M_A_S o :~:.~:;;t~;:,3g,·;,,~lu::g~·dt,~,~~ p~~~ "<ana. 
1, O T E R 1 \ F E D F. R \ 1, soa! do Conde von Zeppelin. o dr ~otamo, qut" 0 ., .. -,ptal..e r," H·m 

Hergeseoll prf.'f.toU ine.,titn8\'t'IS !->t'rvi- .1.tuam1í' cr.m n· J\1,, i•MO, t' j!t ,•rus, 

VA OR A 
cos á aviação em geral. poje;, desven· rt-rlo descontrók. Pro('uramo, 1>a..bf'r 

CQNSÊLHO DISCIPLINAR 

1

, L D . MOE'DA BAIXOU MUITO ~ou grande parte d<>s segrédos exis<en- a ,·ausa, o mirrofonc de "'"'" r,t, tes em tórno da e,ratosféra, (m conct'rlo 11.l ,·-'rio, di.n. ubri,.u1 

DA MAGISTRATURA --------- doº' loeu10 .. , ,l r.,,.,,.,, ... ,,., dn-
Tem hmite a t:elocidade do avido? ranle longo tempo. rom º"' pa11f"i, na 

Reunião de ontem 1 
Desconto nos parcos vencimentos dos trabalhadores - Sóbre ésle palpitante as.,unto, O ,njo, sem 3' nee,s- "'ª' ,·omnd,d.1dr,. cientic.ta alemão prof Guenther Bock t·· prcci..,o !lier rC'mediadn i-.tQ. l'ma. 

escreveu um e,;tudo interessante, che- ii.Hliarão l'On1 um ··,1lt'akn' 11u, o-

Em hora e lugar rio coi·tune l'f'llntU- Cr.mmi cado da AGEl\'CIA NA- interromnido r o trabalhador automa-

se o Consélho Disciph" da Magis- CI /,'.ALI ~\c;rT.::;,~nl.s"':;0 ºct!~~::.:: /~p~:';~1~'. 
traturn, com a pn·scnçn d · ::.cus Int'In· O obJetivo do primeiro plano quin- mns cumprem o papel de vi~ü\ do 
hros, dcst>mb:1rgadores Arquimede<:: qurnal cujo~ resultados Córam pre- partido governamental 
Souto Maior, Mauric10 de Medeiros d.rios cifrnva-se em aplica-lo no Tambt'm AS condiçóPs de re.sistencia 
Purtado. José Flo~colo da Nobrega e o 811111 fr,t.-, do poder nrmado da Uni:io dos operários sovtétiros não podf'm 
~
1
1;t:'ti~~~ador Ger.Ll d1J &.tocto. Re- SO\ tetica As autoridndes confessa- servir d"' .,odêlo A fa.mihn do trabn-

Pclo dr. secretário elo Tribunal ele ~~~1a ~~~~ ºt~:::!~\i~~·ce1:-~s;~i1t~·~~~~~ ~f;'"it; ~r;,~; ud~s q~:1ât~Otªg:n;:ag~; 
Arwlaçã.o, senrnclo 110 Cnn~~lho. foi os 1. trabalhar. com afinco. poh ~ue J maioria móra em barracões, no~ quais 
lJCta ~ nt.1 ctn ses..~ã_o antenor, Qllt' fo1

1 
os •·provPntos"' do sí'gu_ndo plano qum- a cama custn 15 rublos por mês 

nprO\ nda ~ern rrctnc;:lo quenal lhes uriam ad1uct1cados. A~ caMS de repouso. durante ai. fé-
• A. seguir foram O.S."'inados o~ ~,cor- A fim de. ainda uma n~z. iludir á rias. ~pn·rm. apenas, aos, prlvllt"~ia-

rla~ '1.os proces:..os i:ubsequente:e-., sub- tâtp 0 lnfellz proletário da União do<1 P no ano passado. apenns !oi utih
m~t1do., a estudo C' Julgamrnto do nriul"itivo da moédn baixou conc;1dr- :tnda Dor 6~ dos "trabalhndores espe
Consélho. na sessão deo 18 de mnin :,ro- tou os salarios No tntanto, o podn cinlistas", amigo.,; da situação e e~
xlmo pa~:s·ido :lQULil i\O da m()('d:t baixou con~idf'- pli•es Ainda assim n estada em c:i.sas 

Processo penal do tenno de Pedras ranlmente de repou,o custa 600 rublos. de.scon-
dr Fós;o. cem sl'clí' no ~p1rito Santo. 0 pi ko de um quilo de pão de 7 1 2 ta.dos f'm pnrcélas ~os parcos sah\rios 

. Autora a Jl'sttça Pub:1c~. réo ')!ra- l:.opecl:.~ elrvou-se a um rublo. O do trabalhador soviet1co 
i10 Aqumo Tomá;: remetido pelo dr mesmo aconteceu com os outros arti- -----
Juiz correi;C'dor go~ alimei,ticlos. i.'.-10 f':, um qu.110 de 

Proce~o criminnl do LNmo de PP- aruenr custa. 4 a 5 rublos, m:mteiga 
dr:1s de Fóµo, séde no E.c;plrito Santo 16 1 utilos etc. O mlnriro soviético. o 
c1n comarca de Santa Rita Autorn a nuus bem pago Pm C'omparacáo aos 
Juslica Pública; reo Jo-k Atrr,do re- outl'()S trabalhadorP~. cattha aproxima
metido pelo dr. Jwi ~orregedor drmente 170 n1blos por mê5. O~ Vt·n-

llOTOES DE rA. 'TASIA E CA
Pl'CHúE~ Dó '1ES~IO F.STIJ,0 -
Oc; melhor(·S e mal~ modernos estão â 
venda nn .. Lira Brasileira•·, a Av. 
B. Rohan. n." ~. 

Depois o Con êlho pa sou a Jl: gar o c~;t~~:d:a ::{~~t~!º:~1l1~~ :fnl~~ 
;~:!i.s;:r~~~" /!m\~~1~

1
::~ eee ;;~~~ e obntntórlo Quando a !ãbrico. não 

1•nte. o prrso, miseravPI. A•tautv Eu- rect>bC" nrntéria prima O trabalho tica '-.T~f"ROJ Of"JA 
zrbio dos Snritos, rPcolhldo á r·.1Uci.a . '1j rJ\., J \-, 

~trit: ~~S~gl~~l/~ta}rib~~~ri~~:
111~~ ~~ior:=~J~t~d~~f~~1ci"oº J~~:s~!~s~~!:toº~ Em conseqUPncla de gr;1ve f'OÍPrmi-

latãO. que não tomam1o conheclment J se ua~ runçõf'S de ~u. cargo passou darlP \'elu a fal~cPr. ante-ontem. na 
dn mesmo. ma.ndou 05 autos ao Con~~ ',J')Cdiat.Jryicnt(' o e"<erc1clo ao &ubstt- praia de Ponta de Mntos. n ~ra Fr

9
n

lho DlSC'iplinar para as provhlei,cias I tuto 1 .... 6 1 d,ca FerrPira dí' Paula, viuva do sr 
rla lei. - o Con~êlho cqqvf'rteu o i'.tl- Por uJ:im?. o Cm'"• lho dellb('rôu ofl~ ,loáo Vlcenl.t' de Paula. 
gamcnto f'Jn ctiligencta v,313 prdir 111- rlnr 3M juizeg qur se afastaram da.<:. A PXtlnta que contava a avanradn 
101 mação ao sr dr Juiz de Direito sedes <los s·~us tf'rmos ou comarcn_s. 1dad~ dr• 86 anos. Pm tia do sr An
dA 2.• vara desta capttal drtermmanrlo triformar com urge11<"1a tonio Francisco FPrnandes, faroleiro 

O Coru.êlho mandou ofic.far ao 1' 1ual 1> mot1vo do meo::mo afa..'lt.1mcnt.ol , flf)o~Pntado. residente nnqutla lncalt-
1uplentr de Jll1Z de ou eito -ria t"Omw·~ . bern como cxpe ir c~rcular aos srs. 1. 

1 

dadr 
<"a de C:ijazelr de.terminando que sup? n· e, do- Julzc ele Direito r. de Ju- Era a sra Francisca Ferreira de Pau· 
~ umisse O ex.crctcio do Julzato de lzc~ Municipau; na ,..ede dos r~pectl- la multo rsUmada no melo em que vivia 
D1i iro em vll1ude da ct:1nci-. ,;.ão d" l'w l!. tcrHlO' e cmr.s.· ca,; chamai,cto a causando o seu passamento grande 
~O clht.'> dl' lirença ao resp~rlvo Jmz sua e:cnçio para o rhbpo!-to no nrt I pnnr 
brl Jos(' Qaudrncio correia de Quei- 142 e S<'U fl:1. lct n.º 159, de 28 de Ja- O t;ell rnt,.rramrnto Vf'rih~m1-se on• 
roz po1 JJBrtc do TJ:lbunal de Apela• netro de 1937. tem pela manhi\ no ctmiteuo local. 

gando ás seguintes conclusões: Uh- !-U, torr.a-,e intol~·Jvf'i 
lizando todos os metas auxiliares hoJe O ... om. dr ont~m à 11c11lr. m.t.nle-
conhecido~. parece que i-e pode obtf'r vt>-.::.~ agudo. - 7 pouto-. 
velocidade de 700 km.\ e mais por 
hora, mas aumentando a vf'loc1da· 
de. novas dtflculdA.des poderiam !'>Ur
gir. poic;,, aproximando-se da velocida
de do 1;om e pelo fato da influência da 
C'ompre~ão, as condições dn corrente 
moditicnm-se radicalmente t:ste.s fc
nomenos são. aliás. conhecidos perfei
tamente na bnlisttca, quando se tenta 
determinar a resistencia ao ar de di
rersos proJrtís, e para a ronhgura
('ào de um avião ~ de sua, partes 
apresentam-se outras considerações, 
que devem <;er objéto de novos estudo.._, 
si se quizer lev11r a velocidade at~ 

P R 1-4 - R .\OIO T \11 ,\J \11 \ O.\ 
P\R.\111.\ 

PROGRA~IA PAR, HO.H 
11.00 - ProJrama Uo almoco 

Cf .1.v.lÇ))s plpll.lares 
l2.00 Jornal Matutino Noti-

cinrlo e informações tele~rafica!:i do 
pais e do e~tran~euo 

12.1:, continua o pror,nuna do RI· 
mõro - Gra, uões populares 

1Locutôr Kenard Gnlvfto• 
18.00 - Progrnma do 1ant:\i Gnl· 

vnções ::.elrcionadas 
1 Lorutõr Alirlo Silva 1. 1 000 km.e;. á hora. 
19 .00 Slntef.e . ..., do!>, acontecnnentos do 

CENTRO DOS MOTORJST AS di~9.05 _ Musica americana 

DE CAMPINA GRANDE d\:,~ 1
•
4 

Boletim E,;1,orllvo 

Jazz 

Comuntramlo ao interventor Arge- 19,!,;!0 -- Musica popular brasllt•lra 
~~Í~o~~,J~~\6~r~dRO :~<ti,?nt~Our~~~~n~;~ it:~r:'i Peixôto E" bandolinista \nto11lo 

~~~ ~~~r~t~·• p~:Sf'C~l~lP~~~ GJi~~?:: 19.30 C1111çóes bra.,.lleir11s Or-
da rtaquf'IP soch·dade. o sr Ornilo lando Vasconct:los 
Araújo en\'iou a s. excia. 0 telegrama 19,45 -- VaLc;n Vtenenc;PS Orqu~s
QU<' a sct;ulr publicamos, no qual rt>i- trn de .-;alão sob a regencla do mM':;
tt>ra 11gradechnentos ao Chefe do Go- tro Olegario dr Luna Fre1rf' 
\·érno. pelo I\UXilio conredicto ao rere- 20.00 Rt'trnnsmis.lir'i.o da on do 
rido Centro Brn~ll 

"CAMPINA GRANDE. 6 Inter- 21.00 MuslC'il popular bl'D.!1itlti1a -
ventar An:i.cmiro de Figue1re<10 Pa- Nf'lle de ,\lme-ida 
làcio da Redenção - João Pes.<;ôa - 21.15 Jor1ial Oficial 
Tenho a maxima satisfação dl" comu- 21.20 vals:,s hr;;tc:.llf>tra.s OJ"lan-
nicar a v f'Xcia. que fui rerlelto para do VRi;concl-lr,,s 
a pre~ldrnrJR do .. Centro dos Motoris- 21.30 _ MlLo;;l("I\ :iuncr1u11a Jaa ~~1:· d~ub~rFi~~:. ~~~~~ ~\

1
J~rin:l~!CU~~

1
~ ºª2f4~ I·-lHndtoletes Regional 

dos na me ma dnta o~ .rnellH?ramtntos 22 00 Jornal falado da P R I-4 
de refo_nna do P~~dlo da _st'Cle s<x.·ull. ')2 10 Mwlras f'lrclonac1tl5 - 01'-
~i~oPve~~o cºe:i~~J~lv~ª~~~~~~~~~l .. i~~~ . Ql~r~IJ'.i dt: salfio rob t'i rcgPncla do 
pela doação que nos foi rettn pelo be~ 1 maestrn Olegarlo de Luna F'rttrf' 
nem{'rito govt·rno cto grnndP C'hefe dR 22,25 - Ulllmas not1ctas P R 1-4 
nos'ia .<'strPmrricla Parnibu Sa11ciBçõe.s \' h1fom1n 
r~~~ta1s, Ornilo Arat'1jo, preside!\- 7~utor Bt\ Ác~::~oJ . 
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p A R T E o 1 e 1 A L 
IIIIIIITRIÇIO 10 EXIO, SR, DR, IRGEIIRO DE FIGIEIREIO 

:!:,~·::J:ri::O ~~~T~~~~F:Nrorl TESOURO DO ESTADO . DA PAJWBA oispen:.a do impõsto de isua ca.:m n ' 
124. á µra<:tL ,Aristides Lóbo. - Rni,..1-
LO a divida ourn a metaae 

Manuel Arâ.i"1jo da 5ilva, rtQucreu,l 
i.icenc;a para colocar um m:t!.lro e wn 
C"Cudo nn fachnda da 1,"d<' :;oclal. i 
rua Abclon .i.\1Ulrt11l·Z, 11. 89t D<•· 
ferido. 

COMANDO flA POLICIA IIILITAII 
DO ESTADO DA PAllMBA 00 
NORTF. 
Quartel l'm João PeSM>a. 6 de jv~ 

lho de In38 
DO Dl.A :i Demon11tração da receita e despêsa havida!' na Tesou. 

raria Geral, no dia 6 do corrPnte mês Ser\'i<'O µa Ia o dla 7 1 quiRta•fci 
raJ 

Dti Mo.ria l 1o Curmo C•ut1u:-o, pro-
1e~ór.1 ,:e '.! 11. entrunda. rotn cxerr,. 
cio na cadPira rudimrntnr m1~ta c1c 
Oitizeiro. cio mu:udp10 ctn C'aplt·-11. 
t.t•ndo t·c•ntni<IO matrlmouio. :-oli~~
tando permi~~;'.i.o para assinnr-s.e Ma· 
riu do Carmo CrmJo~o Sulnno ~- Cn 

RECEITA Dia á PohC'ta. MilW\r._~Qt.f: 
A.ntonio Ft·t1'Clra Vaz 

';uldo anterior 
ReC'C'bc'cioria <lc Rendas cln capllal 

ArrPCadaçà('I do dia :) 
11w .. '"I Superiora do Colé~lo Ua-. Ni::·vr 

Fl.sc. do Curro Norm:11 . 
mo 1·eq11('1 lrm,"i ~nperioi ., do Colégio d~J. NPvr., 

De Ana ;",,anre Çartnxo, 1,1 01{'-;~nra Fi.,c. do Curso Comcrc1al . 

t~~~~\~. e~\~ ri~;:t~f•E~~~!:;r r~~~1~;.~:~il. Rriwrtic:flo de A~uas e Esgotos 

do novuit, ,1901 dias <lc Ju·rnça , ~l' J\l~:::.
1
1ª ~1

R,i~~a ~ 1iol _ Csuçâ~ 1t 
nC'ol'do c:~111 0 "lrt , bu h..:t1a h, . _:i luz , . . . . . 

l-4 ;900S000 

l ;AOOSOOO 

600SOOO 

4:109:,.,:,'?0{J 

JOSOOO 

44:260S8ü0 

Rc'nf' Ht.• llS/lnt•i: A:, Cia., rt;q1Jcrci.1 l'' 
licença para coloc:tncm um p:.1110 11,, 
predio ns. 18fi 89, a titulo ~e prn1m
ganda, dunmh.' o m~s de J\llho. .. 
Como ri:(!Uf'l"l'm 

Hultns· 
A Preíeitur~ mullou a:> 

pessóAs: 
Jo'i-t Batista de Queiroz, em 50SOOlJ: 

Cl.w<iiano Alu:stáu. t:m 50~00(J; Alirt!
do José de Ataícle. cm .;osooo: d1 
Giovani Ciioi:,,, em 50~000 e CarmJ,,., 
Rufo. ·tm !'ll)'-000 

Roncla a. Guarnição. .sulJ-t-eueut.; 
CcnriLo 

!\rJjunto ao ohclal df' cha, 1 .0 sara 
~l nto Rz.111alho 

Dia a E..;.;Oçfio de Rac\10. 1. º 68.r· 
sento BHnarno 

Gu:1nla un Quk.:"tel J. 0 sargento 
Mario Ft·rreim 

Gwuua chl C~1deia. 3. º sargell' . .> 
&<Jb,reira 

T1)letonisLJ. dl" cli..1 .. wl1l.tciv Cic'Pr; 
Mâximo Const1tuiçuo Feclcra1 ..• 1 .~ont.ar do m,1. 1 ['I,· Luri. 110 Rib..,.1ro de MÓraÍs 

b do conente Dtfc11do _ 1 saldo df' adiantamento . . . . 
Dt.:_ J\i,ui~ <?3rmt;11.a d~ Can~lb·i, j .~o . ..i! ,Jo:-10 da Silvo _ Ca\'çâo de· h...z r 

pro1essora_ efc,tva l.:, raor1ra 1u_~~· Bflnro rio &tado _ Conta movimPn-
mentar 1~11'ita de BC"lt-1n, do mun.wl· to l«•tirada n data 

70 .... 700 
·10:,u,,J 

13U:74lf2011 lJS':281 ·100 

O 1.c; B. 1 f' a Cia. de Mtr~. do. ~ 
rãa ::i..:; gu;urias do Quartel. CadNe. 
Públicà, reforço.:: e patrtrlha.S' ..... ·

Boletim n.imno HJ 
pto dt> Prmce~.1 Jc:::ib<>l, requerC'ndo nc,-
\·eniJ. ,901 dias rlc licrnca em prono 
gaç[.o da qu ... , já. ,·11th11 goz.nndo. a 
contar de 16 àP Junho p. findo. -
Submeta•st' á in~pccl.io dt' !'.'.>aúde, ncir;· 

ta yJ;~1>_!:~~.oiüo Eah~.i.C,o. maJOI rrfor- 1 

toano da Policia 1'-Illitar tlo E!-mdo- ·i 2tl4 ----:- ·~ona~ Alv.,trC'S Ahntida 
requrn:nclo _retifkac.lo em l:iUJ. refór· 1 .,

8
?~~\t·t~çrt -." · Múitar __ ~--;ólil~ . . 

ma. -- Ret1H4u(',se. 1::; _ - 0 teia • _ ... 
De Vic~nt<' Ferreira Cha\'es. 2.º u-~ 1 ... al.l ~ Se_vtrma AIH"~ de Oli\tlr,1 

rdt da P'lhC'ia 11 tilitE1r elo E~lndo 1-1 Suh\'c-tH,:~,o _ · : . . · 

OESPESA 

1Ícitando paga;n;~to rlc ajud~.~d~ ·cus- \ ~835. - _ Lot.~1enc1.ta Anes Bezt:rra 

}~r~o~u1 ~is{~tg;a~º~~f~~~;t~X"s- D!• 21i~l~l:l~~~"~1é~ator Compüny Ltd;•. 
Dn bd _ M~:ton j\,tmQltC's cic Olivn -- Pag,11n<:nto 

ra Mélo ;uiz mnniopal do têrmo d•""' B,lncu elo Estado _ Cont:L mo\"imui-

~~:lj·~:~\1;-n~i;.~~;~<"~;o !~~1~:~c:~;~ to - [)(;pósito . 
ca ele S J<"lo do Canri. dt'1sdc o C!'.n ~.tl<\o qu~ pass;1. · · · 
14 fje l?i. t110 dl' t·on ent,e ,HlO, t:m v1 • 
tude- c:o :,fasta.mento rio juiz ele diret .. 

ijQÇOOO 
Uti: i4h200 

ôOSOOO 

100,úOO 

300SOOO IJi :261S20~ 

23 .<lOOSOCJ 
l2 :280S700 

NOTAS DO FôRO 
<A~. • Dclmtro Pne1r.1. de Mdra.de.. 

cel. cmt. Geral. 
Confere com o orir!lnal, Elisio So~ 

brcí1 :t, teu, l·el _ ~ub-comt. 

FOI O SEGUINTE. NO DIA 5. O MO- INSPETORtA GERAL DO TBAf'E• 
VIMENTO DOJAi1:li'RIOS DESTA GO PIJtLICO E DA GUARO• 

l" Cartorio - Escrivão Dr Pedro l CIVIi, . "' _ ,. 
Ulisst-s dr Can·alho; . ~m .Joa~ Pessoa. ., de Julho Jc 

Por ~entE'11ca do dr. juu. de Direito 1930. 
, da 2a. Vant desta comarca, loi conde- : Senlço para o dia 7 •quinta·fcl
r,n~ Fredtrico Correh.1. <ie Miranda l rn) 
p.:na de wn ano, seis m~es e vln~c UnJ!onuc 2. 0 (C!guil 
àias e 18 ho1 as de pris:'io simples. o reu Perm.'lnent<" á 1. S T -. amunucn::.: 
foi cicnuncitdo, lncur~o nos incisos do Pedro Patnco 
art 252, combinado com o i 3º do Permrnente à S P ~uarda. de l .. • 
me~mo rirti&o. da Co11solidação das elas.se n. 6 
Leis Penais nondnntf'.}_ do tráfcg?, fiscal _<h>: 

· l .• elas.~ n. 413; do policiamento. J'L-
Pr-lo me~mo Juiz 101 designado o ,11.a CRI rondc1nte n. 2 e guania dP 1 r 

lei do conente, ~ 14 horas. na sala. classe n. 5 

to efrti\'o, qut s~ ucha prei:»iclind.o 1'':'bOUrar111 Gerul do Tesomo do E"-t:1(.\0 ,la Pnraibu Plll tJ <lc .n·!l ,., 

~u;g';n~;~~f:J~~~~ ~~~:rlt1~~ão r~it:~:
11

~ de 193@, 

das audienc1as. para ter lugar a in.b- Plnntoes. guárdas civb ns. 13. 23. 
tr11ção preparatória do proccP•o-crime 62 e lfl 
lnsLnurfldO contra Euclides José Vicente Boletim numrro 146 

Julga com direito, rnqunnto pcrma. 
m·cer n:1> !u11çÕ<'11; il~terin.h daqui>u.: 
,1\,i.7,aclo Dderi m. noa tt rmos d· .. 
lei 

Di• Jo:-e C:o.trioso, prrfrito do m1,.;n~
c1plei dr Prh 1cêsa 1~4"1.bel, requerendo 
~ol~ , 2 J mt'se~ de licença. sem venct
mentos, pa1:i. trntflr d~ 1nteres,.es par
ticulares. - Deferido 

Emf'-,to Silveira, 
Tesoureiro Gemi. 

t ÜllfP 11111 ttb i4:320)U00J :lllUa>. 
cic l<'órdti com :1 letra b cio 3rti;.:o ,;3 
Conc.<>Jid'lrto do<. Rer:ulumer.loi da 
r1:ferida corµol'a-;ão, cievcndo :solicitJ.t 
seu titulo á Secretaria da Intcrventv-

1 
1 ia Frc!eraJ 

Denetos: . O Il~tt'.nentor Frd~ral H? Eftaoc 

\ 

ua P:irn1bn. txcner;i, a i>('dJCJO. o .. r 
O ·1r.t~nentor Federal no Estar'o ~~~nud B.1l~~.1_ar da -:::o~t •. ~a1i,1s ~·~ 

~:u :a~-~~~~r ~~;1~~~~~~~ ~~ ~~;;cr:1~1t ~::i; c:~c c;;ll~~~~~le~:~ :~~n~~:u~~/
1
'-

J·tar dt:st,_, Estado. Antouio SalgaUc, . O IntE'1~·r-,1,ror _F, C:c,rnt .:1<> F\t •dú 
tendo em vista m, informações pres· '~~ P~1r__n1b.1 nomeia F1~11~c1sco ele A~
tadas prlo cu:nan6o Geral da aludi· 1 si, ~ Sth·:, P.ar3: tX('rC'e1 o. ca.rf!o ri( 

dn corµoração. resolve rettficnr O at,J 11. 0 suplt'nte oe JlllZ de dffc1to d3 ,.,,_ 
numero 5U, de 16 cie marco do corren- marca riP .,i::1.man~uape. rlur::mtc o 
t<. ano. qtu_ o reformou C'Om direito i ! 4u.ndri1mio <fue come~u ~ :?3 de íev~ -
pncepcào dos vencim('ntos de on~e I reir~ cte 1937 e termmara (l 2~ de fe
tontos d1tzPntos "' cinc0tntR mil réis '~rrtro, tlc 1941. ~'.:'\'PnGo i;Olkitar r~u 
,11·2;;0 ... ú11u• ~nuah.. iMra treu .. , con- titulo a Secre.t~_rrn. do ~ntf'rk,r e SE
tos e cincoenta mil rei.s tl3:050SOOO,, ftp:rm"a P•1bh<'~ n:::ir :st ou pnx:ur~i
,1sto adicionar-se em :.eu tempo d.: ~or, cltntro do prazo le!!'Gl 
f.l'rvico qu.Jtro 1 t, a11os Qlle serviu 1o.1. • 
Forç:, Publica do Estado do Cear', Sl•crctaría da Fazenda 

O Inlf"1Tenlor Federal no Estr,.{.k 

:ç.foª~~b:~u~e\'\:t~u(!º :s~ª~~~::te~
15

~ EXPF.DIFNTE DO SECHE1 ARIO no 
u·. Valcto.mlro LPite dr Albuquerque, DIA 4 

!~~~º::~~11~~d~l~-11~:~1n:t~1~!~l:~f1i~b~1, o~:; Port.1ri.1 
de lic,..11r.-; p:·rn tratamrntn C.:e ~J.úd,-. 
tom orrlcn,:do na l órma eia lei Re<·omf'11dand(• rto ~r Tt-~<n.1reiro 

EXPP.!)JE:-.TE 
DO DIA 6 

Petkões 

Geral d(·podt:1r ntJ Banro C:o E~tado 
D0 iNTER\ EN roH. 'cul Parniba, a it1p0rtanc;i.l. .:h.· Sl'S

Hnra ronU,s ele n:+:. <r,o:OOCi'sOQCH. que 
rievt·rfi fü :n em con 1 .1 cor11 .. •ntc -tp 
1 ,ovlmentv. 

N. 0 9.810 f)t: ~1.11Hh.:l Lin~ ~~ SXPEDTENTE DO SF(;RETARIO !)Q 
Albuqurrque, gnarcla fbcul da }i'9.. DIA 5· 
ie-nda, req,un·e;.1cto seis mêse~ Oe li- , ~,rhrla 

~~b~c&t-1
~~ ~rait~:~~1.t~ ~;: ::e~;~- .-. 

Df,, F B ti RecotnC'1,da1:dCl ao H T1·~oururo 
mr.nto. :~11~~~;~º m,, .. \~rr~e ;·_ a ~f:~e Geral df'~itar n? Banco elo K:tado 
da Policia Militar do Este.do. requr- da Panuba, :l _ nn_portnncia rlc> c'lu
rendo trl'.s méses cte licença para tr:J .. 1 zentof:: re:,1tú~ d1; 1-c1~ 1200 :ooosnor.,, 
t_. m~nto de t3Udf'. _ lmlpfendo, ta j 'lue dcr-,~r~ 11,",'lr en1 conta corrente de 
\ista cio p~. rccer ua junta medico I rnovimcn.t.i. _ 

Decreto. EXPEDJE,:,n, 00 -,l;CRETAIHO DO 
DIA 6 

O Ini.t'né1Ho1 Ft:dl'ral no E'itatlo 
oa Para1b'l p1omow• o im.,·e.s.L~~ador cit: Portan<&-
3. • _ela~~ <'la Polk.ia C1-.-il. Antouir.> 
Jose Pereira a de 2 ... claSM" ~0111cudn11':lc ao .r T<·sourcu·o 

Geral clep:,~ltó r no Banco do Dt.ado 
eia PRr.'\ibn, 11. íwport.:1ncia de ,·inte 
e três contos de l't'll> •2'J:OOO~>OO• 
que dc\'e-rH ficflr en1 conta conente .. e 
u:,.ovim1nt1J 

O htP1'\·eutor Fedei"Rl no Estado 
da Par.1íba ~JOmPIJ Sc'tf'l'ino Leão p::i
ra exercer tJ l"'.Ugo <lc cscnvilo de 
SubdelPgacla clr Policia dí\ clrC'1t11.q
c1ição de H.n: Th, to, elo P1strU.o de 

t't~nt~]l~i~~ta~:;·r~~<·In~i;~~:~r; ~~ Ofieios: 
gurançn Publk ... 

O Inter•ientor Fecinal no Es•a..1J .. A' Dlreloria de Saúde Publica, SO· 
da Parafüa., att.:nd~nuo ao qu,, requP ,1clt!.nóo prv\id~ncias no scutldo rlc 
1 __ t u o s1. Jo..e _Luiz c!P Oliveh'a. mm~ '-''ftt,1. H1.o::pcck,n11do::. cf:! saúdl?. os 1~ 
oomo elo Ho'ip1ti\l Coloula ·'Juliano I Carlos Rtt.eiro. \l'ltal de Olh·etra Br•. 
i,'orein. · . tei,tio t"rn viist.'\ 0 !:rnuo c.ie ~a e Manuel L~ de Albuquerqllf!, 
inspeção de saude a que foi submr.- ,•ra rf Ptto de llcença: Jaime Oon· 
tido, J>t'lo qual 101 Julgado incapa, 1 :'llvt.•s uo Nu"bnento e ElJslo Jos~ d,) 
para o exf'rc1cio de seu cargo e ns h;.: f ouse. pA;a eletto ele nomenção 

~r:a~~st:::d~:0 r~r1~~w~1~º·9 ~?~ EXPl!DIENTE DO GABINV;TE 
tl'i da lei &ob n." 127, de 28 de der.em. .\o Dlre.Mlr do Tesouro : 
bro de 1936. dcvenr:o mlh llar seu tl~ 
tulo á Sccreuma do Int,,rtor r Segi,- ~l.l<;óes · 
rança Pliblie.i 

da O ~~~-~n;t>!ne1!n1~r~o 
1:c ~~~~ l u}l .:ib~~~;e ~uera~ do Cannt) 

:tu Beverm,J X vier Dias, nrtmeir:> I N. 0 9. 875 - De ~nuel L1ru; de 
sargento da Polld11 Militar elo E ta- Albuquerque. 
do, tendo cm vt,ta o par~t'I da Jun. ! N. 0 9.869 - De Manuel Firmlno de 

: ~:~ r:~c cfo ~:!t~~ºde dgr~~~ j Mt.<lelro~ P'llho 
que, cnnst.atk obteni;Ao c'e moleRttti / Oficio :' .;:;.•~ ~=· =l::n::~~ 1 N, 0 3."6 - Da r.taÇAo Placa! ~e 
~ de ClllmO --~ Azaruna 

,\Joisio l\lorais, 
t:scriturá11o. 

Secretaria do interior e 
Segurança Pública 

Dl.PAUTAJlt:XTO DE EDl;C,\~'AO• 

EXPEDIENTE DO DIRETOR 
DIA 6· 

DO 

O Duetor do DepaltnmPnto de Ed11-
CtH,:úo nome1.1 o "ir_ José 'l'ito Proco
pio da Cunha. rio n\ 'rXf"n·u n C'~ rgv 
clf' Inspetor admini.:.1 rati,·o do F.nsi
no de Cal'aúbns. do municii;lu cl<" S 
João do Carlri, sf"rvmdo-li1e de titulo 
a prP!'.t'1lt1" poi1aria. 

O Oiletor do Dep~ih.nmento <le Eàt1-
c&ção cxonen• o :-1r. João R1bcuu de 
Brito elo cargo de in.-;pctor aclmmis
trativo do Ensino de Caraúbas do 
municipio ele S _ .João do Cn11rí 

Prefeitura Mµnicipal 
EXPEDIENTE DO PREF'ElTO DO 

DIA 6 

Petições de: 

da Silva, drmmciacto como lncurw na. Pa1t1. conhtcunento da Corporação t 
sanç...'lo do artígo 303. da Consolidatâ.J devida execuçüo, publico o seguinte. 
das Lei." P"nnis I -- :uult:l pa,a -- Pelo sr. Luiz 

Pelo 1uiz rte DirPito da 2r: _ Vara fot 
designado o dia HJ do corrente, i.s 14 
horas, na .::.ala das aud.iencia..s , para il 
instruqfo pr..,rmrntórh, do proce~o
crime. ino:;taura.do f'Ontra P:iulillo Ge· 
raldo Flm "I1c:io. denunciado pelo 2,:, 
Promotor Pubhl·o do comarca. com'> 
incurso na ~~nçJo rlo arti~o 266 § 2°, da 
Consohdac;ão da~ Lei:s Penais 

CancHdo, foi paga a multa de lOSO<JO. 
r~or tnfmc;ão do R-eg:ui.unento "'o 
Tráfego Pllblk:o 

II - Enln•,::a df' placa - Entrega
!,,l' no :1lmo'.lianf~do, a fim dt' dat; o 
con\entenle "lt':-.tmo. uma plé.!Ui. µ..1:t 
a motocklct.:i n. 4. pcrt-t:nc.:entH á :? .ª 
ST 

III - Gub!t - Entrega-se ã 1. ' 
S T., 2 guias ciL registro cit' \'eículos, 
remetidas 1,)e,ln Mésa de Rendas tie 

Pelo mesmo 11liz foi marrado o dia. ItabAiana 
lõ do cmTent~ inf"s, ~ 14 horas, na sn- IV P~Li('ões desp.l_('hada!<o. - nc 

~~!!~.i~~~~-\:~i:~q~!r:e~;~~~~u~~~o~~ 1 ~in;~~:1s~:~r.~~!~º d~a p~~~~~~~e~:~; 
GouYl'ia de FigUeirêdo, denunciado co- o seu nom~. d:i motoc1cleta pla<'a 6-l 
mo incurso nA ~anção do -e.rti;;o 306 da Pb.. adqmrtcJa por compra ao ~ r 
Cornsolidação oas Leis PPuab. A!Usio Pi,> Cha,es. - CJm? requu , 

30 Cnrtono - E,c1ivão João Bc1.erra 
dP Mêlo Filho: 

Auto.~ conC'losos ao dr. Juiz de Direito 
~itplent<" da 3a. Varn · 

Vistoria - requerente - compa
nhia Alian('a da Bafa; ação exccutiva 
cxecutado-Gon<'alo A.iartin"i; ação pe
nal- acu~odo- Raul Alves Pequeno. 

.-to <.'()11tarior; - Carta precatória -· 
dcprecante - o jui7. de Dtreitó da 2a. 
Vara 

De Solem:u Augusto Ribeiro Bqt(-
lho, n;')toc·icJu::l.1. requerendo uma lh 
cença de aprendiz.agem por 30 Uin..s, 
pura o sr. S,1muel Monteiro da Si1v<1, 
na motoci<:lc·tR n. 64 Pb , de proprie
ciadc do aprt>Hdizando. - lgua.l de:
pa<.:ho 

tAs. l Tf"n(ute Jo.io de SoUJ:ia e Sil
va. ü1sµet-0r t;;~ral. 

Confére com o 01ig-hml: - F. Ftr-
1-eira rl'Olh·eir.1, :sub-ín."i~or. 

O~ demais cartorios não forneceram 
ta ~c~r~a~ft,-,~t~

1
e;;·;; 

1;Q~~~~~:~d~e~·:l~= Carforio do Reg~to Ctt'il - Ei;e;n\'áo notas á reportag:em 

-~~:~'lnJ; c~~1sg~/~~· r~Q~;~ni~'CP~~a~~; Se~:~!º 1!~f~~~sdas ~ê~\
1
~~~fg!t~ as MOJl~~~~fos gt,T1NJ~h,AfOS 

a co na dl· h,1bitação sob n.º 133 se~!~i:bNc:;~~~Jª~,/~i1,·a· N~bre. ~joão Carforio do Regi:slo Cit:il - Escri-
Peclro Leite Ferr<'ir;.1, l'e<'IUPI'f'l,,:u Amaico d<' Lima. Antonieta Ga....,par \'ão Sebastião Bn!)tos: 

nirt!l. <lt> lrnbit::iç5o para O p?'M.io rt~ - de Anctradt• t• Severino do1o San?.os Nes.c.e Cartorlo fóram registadas as 
n·ntrmt:nü.• const,:uitlo â rua do R•l~ Crm: .'óEi;uint~ ri;:inças recem-nR.Scldas:. 
ser · - Sim. c·xpeca·~C a C'arta. de ha· Nes~c CJrtorio c.:orrem proclamns José Antot:'º da Silva. Maria Alecc Pai-
tiitacf10 wb o n. 0 132 p3ra o ca/iinrnento dos contraentes ~e- va dC' Ar .io. Joúo Jo:,é Rodrigues de 

Hr.111 LeilC' & Cia., rcqt1ercnclof li- guintr,.. · Oliveira, mz i'irmino Mendes, Pedro 
•r ença par~t :1.hxur crrtnes rtc µrapa- Augusto Bl"8en-a Ca1neito da Cunha Celestino dn Sihn e Jundamtra Va-

~~~~fui~s EJ~~: ~l~~~~~~·e,t~~;I. l~a~-el~ ~l;i~~~~l~~a~e~tn~\-ºl~r;:~t:a~~~~ M lentim dl} Silva .:_ -
face . das in;onn .. cões. deJe:·iclo. ll". de VaM::OllCPIO~, Manu~l Bezerr:1 dos Fônun rrgistRdos no retef1do car
c:ndaunes. - • S_!lntos e Man11 Scverma da Cc:mut- j torio, o~ óbico., das pe.ssóas seguintes: 

João B,,t1~ta do Egi~o. requerePc!': çao e Burtolomeu r~reira_ de Luna e Jo.~é Antonio da Sil,•a Severina Mar• 
~'L5l>E'~1S.l etc uma multa que lhe fo1 Et:~"1~:si~~ cf:1~~~j~ªior:~ºfe •istndos 

I 
colina do~ Snnto.s. 'Maria, Anton\n 

Hn?Osta. -- Muntenho " multa im-1 os ú~itos· ocorridos ontem. das g:pes.sões 3:<>m·~_iro. secun_du1a d8: Concetçã~ 
P0st8: seguinte,;: SP\erinci dos Santos Cnu,., ::santiago. Leonid10 Andre do.s Santos 

Jnho M..1rt111:,. reqtll~endo perpcll.>· - Do_ralicf' Fielrf's. Milta de Almeida. , e Durval Martiniano Lo~es. 
d~dc ele um te1~e!1? em uma d..:is U\·c- Joao Am('rko dP Lima, Luiz Ferreira O,;, demais cnrtorios nao íomeceram rndas cio Cem1tenc do St'uhor \.,;.. de MacC"ch) e Salvador de Carvalho notas R reportagem. 
Boa SPntenc-a - como 1 equf'r 1 

Manw--.1 Jo'lq11U1. c,c \11.1ctov 11·- ==========================='\\ 
querf'nc.n 1IC't nc;:\ para faz,.1 c'ive1 "º~ 
ten1cos n::t caSl\ n 160, & .1\'ewda 
General Bento d:i. Gama. - Atend1-

cioj .e•t:~~;- ~~s ::1~~~e:, · requer"'l'tl _, 1 
1kr.n<;:.1 p:ua construir fo~s em &11 ~-: 
n.1~1s, t!m cori~tt ução. fl ,nr~nida Cr111, 
nas A111rn~ e A avenida Ccnlenarin. 

Como péde. 
Meira de Menez.t:-s. requere-ndo U

<'f'll('n para. de :icbrdo com a plan1,:, 
snéxa faz.t•1· C:iversos :>Prvic;os na casa. 1 
n. 413 á ~ \'t"nlda Meira de Mt:ne1.es 
- Deferido. 

Sf'verinu Feneira da Silvá. 1equ.:-
1P11C10 ·icen<;"a p'i.ra renovnr a cob.• -
to (iJ. casa n. 282, á rua Anlsio SRUI. ª 
tiel. - 4 Coruo péde. 

Jobel Tinõco e <>utras, Tf"q11e1·end.o 
l1ce~ça pal'a coloçarem uma r,ICf!i.\ 
ind1caU1'a na casa n. 270. á rua B.:.c.· 
rão do Triw1Io. -- Como pedeJll. 

Hllda Zacara, rt:querrndo liceuça 
para fazer dlv('rsos se"1ços na ca • 
r,. 61ft. á rua Des. Tifadade. - De
ferido. 

Seba.stlão Martins Benev1<1P.s, ,... 
ouerel'\{lo licença para fazer repar~ 
na casa n. 267, á avenida dn Conce! .. 
c,ão. - Como requer. 

Amava Maria da Colloelção, reque
rendo dlspeD&S das declma& dP. 11ua 
caaa n. 1.2:14, á avenida Mira Mar. 
- Deferido. 

Mar!• ,J:ug~ Batia requnena,, 

PROPRIEDADE A VENDA 
Vende-se wna propriedade no Jogar denominado "'Amarelinha", 

na Serra da Borbon!ma, a uma e mela legua de distancia da cidade 
de Ouarablra, nêst,, E&tado, com 360 equltares, sendo cerca de 60 de 
mata virgem, coni magmUcos ten·enos pnra plantações de cana, café, 
mandioca, rumo, fruteiras, etc. 

A propriedade é cortada por um rta<:ho de agua potavel que 
mwca seca e serve para Irrigação em caso de necelllldade, além de 10 
0111os d'agua espalhados por diversos pontos. 

Tem cel'ca de 30 equttares de cana em condiç6es de moagem, 
tuJa safra .. ta calculada em 800 cargas de rapaduras. 10 mil eóvas 
de mandioca e macaxetra, sendo a mator J)Ml"te· em condições de fazer 
farinha. 100 pés de coqueiros, a maior parte frutllicando, Prutetra1 
diversas, Otlma$ varzeas, bollli terrenos pora plan~ão de maodloca, 
rumo, atgodAo, etc. 

Um engenho mCl\'ldo a animal, com capacidade para 8 esraaa 
de rapaduras d1*rlaa, :io casas de telhas para monwores, uma caa de =::;:;,,. '.1"1 açude e dlver8U benfeltortu pue 86 com II Yllfa ae 

Quem Pret.ender comprar dlrlJa-ae • proprtet&rl& D. Jonnt1DII 
MarUna, na cidade de Ouarablra, ou na DIOIIIIII propriedade can AI• 
cldea coe1110 de Aratllo, ou em Joao PesaOa, com i:lnldlo Chaves, • 
Rua lllac1el l'lnbeiro, Hó. 
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Por ano 48$000 ouros de carneiro 8$500 Mercado - Interessado. 
For semestre 24SOOO Courlnhoo de outru -* FIBRA LONGA <Serldó> 
NUJJlcro avulso l200 de animais 4$600 Tipo 3 •. 
NÚllle?O atrazado do ano correote $400 Tipo 5 .. 

Por lllro: FIBRA M.IIDii (SerÍ.ãoÍ 
Toda ~orrespondéncie.. rt>lativp.,Jl as

alnaturr.. anuncios e publtcações pa
lJOS, de , e ser dirigida â Gerencia, 

e, - Vila de Santo Antonlo do No~
<IJSOOO te: Partindo do rlo Santo Antonio qt•, · 
399000 ftca ao Norte da vila, segue em lin:1.1 

réta rumo a Lést.e até encontrar o tan
que Santo Antonio, de onde i,.egue f'm 

ttOI Tipo 3 . • 428000 linha réta rumo ao Sul até a barr •. -

municlpio o Dlretori.o Municipal de 
Geograíia. cc.mo órgão do Consélho 
Nacional de Geografia. diretamente 
articulado c:om o Diretorlo Regional 
do Consemo no Estado da Paraiba do 
Norte. l"&rlnha de mandioca 

Feijão mulatinho 
FeJJão macua 

$400 Tipo 5 • . . . . . 38IOOO gem da estrada de ro.:lagem Santo A:1-
~ ·1 FIBRA CURTA •Maw.sJ tonlo do Norte-Picui. .egue deste por-

Art. 2. u - Compóem o Diretorlo, 
nos termos do art. 13 do Rcgulamen
tD do Conselho: COTAÇAO DE GESEROS Fnva ~ to em clirecúo a Oeste até a escrrd:i de 

Tipo 3 · · 41SOOO I ;!1!~~~~~g:c1lêst~ª~~t:n;°J1º, :~~ Farinhas: 
Olinda ...... 
Olinda Especial 
Luz •....•.. 
Três Corôas . . . . 
Recife .•.••. 
Gold .•.. 
Brllhade •. 
Condor •.. , .. 

60$000 
62SOCO 
60$000 
s9soo, 
58SO~U 
76~ 
58$000 
56$000 
65SOOO 

Por quilo: 
Floo de algodio 

Por litro: 

MIiho 
Oleo refinado de _..,le de 

algodão 

tSffi) l 'J'lt>O 5 
• • 

37
SOOO I contrar nonunente o rio Santo Ar_t '>-

De Recite: ~~~~~ o ponto inicial e final <k.:,!l 

l:&IO Mercado firme çad:10--;1!\
1
;~ ~~ i~r~~·~~~~º;mcd\~~: 

1$500 FIBRA LONGA <Ser1cló) ! ~~n~t:~~\1!t c-:c~r~i{o ~ N~~ }j~ 

a) - como presidente, o Prefeito 
municipal: b) como Secretá11o, o su 
plentf' do presidente, o Secretário da. 
Prefeitura: c1 como membros o pri
meiro e o segundo tabeliães. o oficial 
do registre clvU, o dlretor professõr 
do Grupo Escolar .. 24 de Janeiro", o 
estaclonario fl<;cal, o agente de Es
tatistka e o delegacto de Policia e u 
tesoureiro dA. Prefeitura Trigo Americano . . . . 

Hanha: 
Banha tio Estado • . . . 
Banha do Rio Grande 

do Sw l caixa) . . . . . • 

66$000 

Oleo cru' de oemenle d9 ai, 
~odão 

Oleo de .. mente de mamona 
Oleo de semente de oitlcfca 1 

1 
~té enrontmr a propriedade ThntJ ... t1-

1IOOO Tipo 3 , • . . , . . . • • Ir1.lteravel 

I 

b~ desta e!ll direção a Léste H" 1 r.-
1'500 Tipo 5 . . . . . . . . . ln...t.lteravel coiittar ó rlacho eia Cob•a. qu .. e ·~ 
4$000 _ punto de partida. 

Art. 3. 0 - Os trabalhos do Dtreto
riõ obsen~rãc n.:, cli~poslções da Re
rnluçiio n. 0 4, de 12 de julho de 1837. 
da A&Sembléia Geral ào Const:Jho Na
cio de Geografia. 

270$00G Por quilo: 
/ 

FIBRA MEDIA (8ertao) Art 4 ° -- Re,oga1n-se ru; ctL.postrõt•-., 
C'm contrario. 

Tipo 3 • . • . . • • . • "5SOOO Soledade, 19 de maio de 19:IJ! 
Pasta de seme11te de algodlo OUTROS GENEROS 

Bacalháo <barrica) 
X arque (arroba l 

21&$000 
51$000 

1.011$000 
~OIOOO 
539000 
55$000 
05$000 

Por quilo: 
'290 l Tipo 5 • . • . . . . • • • • • • • 42SOOO I 

~r:tndl'U'o ( 'ortt ia de ()urtrm, µa•-
. FIBRA CURTA <Matas) leito. 

Art. 4. 0 - Cornpe~e ao Dlretono 
Mw1clpal: 

a) promov<'r um melhor conheü
menlo do território do nuuúclpk.1, 
quer dos ~us. acidentes naturai.,; iro
r-has, terrn~. 1 elêvo, TiOri e lagos e li
kral. clima, ltcJ .• quer das suas e;a .. 
racteristica.s hwnanas I definição dl!s 

Arroz de Luxo 1,~00) 
Arroz comum <saco) 
Açucar (saco) 
Cebõla (caixa) 
Café (sacoJ 

Horario das sôpas e trens que ta
Eem o serviço de transportes entre e.s
to. capital, a capital pernambucana e 
os diversos centros produtores e \llUus .. 
mais déstc e de ouu·os Estad0ij, 

SOPAS 
Localldade: Chegada: Partida: 

Raspas de sóla poltda 
Raspas d"" sólo. envernizada 
Semente de al«odio 
&:.mente de mamooa 
Semente de oitkiC'a 
TeC'idos de algodão 
Tacõea ou quadrai de ,_ 

df' sóla 
VRqnêta ou COUl'OI preparadoe 
Columbita e tantalitc 
t::êrA de carruuba 
Bento 

3$000 
3$700 Tl1,o 3 
'220 Ti1>,) 5 

5= Do Rio de Janeiro: 
5$800 

Entrocla., .. 
2~'l0fl R:iidas 
GS500 Est.ooue. . . . . . 

lO~Oorl Merc,ldO dbponh•el. 
8;óo Cotação pelos 10 quilos. 

• ~2~000 PREFEl'rURA :-n:i,;1c1PAL DE 

J9~00 DECRETO N°',,O~flliM'E20 DE IÍ!ATO 
DE 1938 

18 fardos 
368 fardos 

5 _ 061 fardos 

constam da FIBRA LONGA CSerldó) 

('rêa multa de ?O<; para O im- Unhas di'1isóri_aJ munkipals e interdts
posto prNl.ial urbano f' presta- ~!itais, &ltuaç..10 e carncteres elas loca
ções do Imposto de llc•t>n(as não ~•?adt~. po,·oamento c sua dlslribu!
patros nos praws estipulados çao. est~das de ferro e de automo
Pf'la Prrfeitura, antf'cine a co- vel, cam1r,ho.s caroç.1.nls ~ de tropa; 
br•nça do imposto pl'NlJal urba-1 l'avegaçâo. Jmha!i telcgrahca~ e tel~ 
no e altfora a multa !inbre im- fanicas, locali,aÇ'cio da proà.i.:ção c:::
pos~ não paios no prNente trativa, agricola, pecuária e inctu~tri:\l, 
e,err1('io. de. Campina Grande -r!! ~~r:

0 
~~it~c;; 

Ouarablra - 10 horas - 14 horas 
Itri.haiana - 8,30 hor:t'- - 15 horas 
B~nanelras - 10 horas - lfi horas 
Rio Tinto -- 15.30 horas - 7 hpro.s do 

Os deinois produtos 
Pauh rerat 

Recebt>d1Jrü1. cie Rendas rlr1 Jo&o Pes
~0:1., cm 2 de Julho de 1938 

'T'ioo 3. 
Tipo 4 . • !~~~ ! :~= O ciclodilo F'roncL,co C01rci>1 ne 

Quehoz. prefeito do municlnln dr ~o
lrd!trlE>. u;•:indo d:,s alribuic;ões que 1hr 
confere n J~I. 

bl - co!her e rE:meter, cle\·ida1n :n
te criticados e reti!lcadas, as informn.
çõe!- r.olicitadas pel~ órgãos do Cor.
llHho Nacional de Geografia. FIBRA Mê:DIA <Scrláo) 

dia se&Ulntf' 
Recite - 10 horas - ~2 hor:is. 

llNSPFTORIA DO SERVIÇO DE Tipo 3. 
PL.\STAS TEXTEIS NO E,:,TADO Tipo 5. 

;n~ooo a 4 I sooo 
:csoro a 3P~OOO 

TRENS DA P,\RAfBA - INFOR:IIA 
CEARA" Destino: 

Cabedêlo a_ Natal _ segundas. quar· Cot.a(áo de alrod.áo - Pelos 15 quilo!t 

tas e sextas - Partida ás 8,30 !.>oras e 4 _ 7 _ 938 ::::: ~ : : . , : : : : : : : : ~:\::::::: 
ch~~~f :s c!~~êroor~.terças, Quintas De Campina Grande: 

FIDRA CURTA (Mataa) 
~b:~~ng; 16,_3~ª~~~- ás 6 horas e Mrrtado firme. 

Cabedélo a Recife - terças. quJntas FIBRA LONGA CSeridól ~\~~ 2 .. Inaltcravel 
. . . . IualteraveJ e domingos - Partida ás 14 horas e PAULISTA 

chegada às 21,30 horas. Tipo 3 , • • • • • • • • . • . • • 42SOOO 

I 

Tipo 3 • . . rnalteravel 
qu!~~e e 3.eS:~e~él~artida ~i~: Tipo 5 • • • • • • • • • • 38$000 Tipo 5. . . . . . 37,;oOD a 38SOOO 

ra~:b~::i~a:aN~ir/à2~z ~1:-iamente> FIBRA MmlIA (Sertão) Valôres em ouro para esporta~: 

W.4~a~~d~
1
:'se~~~

1
~oras e chega ás Tipa 3 40$000 Libra . . . . . . . . . . . R7$240 

Nova Cruz a cabedélo (dlarlam.ente> T_lpo_5_._·_· _·_·_·_·_·_·_·_·_· ·_~3_6$000 ___ 0o_ia_r __________ 1_1_sooo 
- P!>rtlda ás 3,30 e chegada ás lQ.4~. 

PREFEITURAS DO INTERIOR SERVIÇO Al!:KEO 
Fechament? de O'lalas: 
Damo~ nbaixo, o movimento. geral 

do se;viço de fechamento das mulas 
d.e. corn~sponcit>ncln aérea na .Repar- PREFEITITRA i\-lUNICIPAL DE Great Western. segue na mesma ,:ir~-
lt<'ao Central dos Con·cios e TeJe;ra- SOLEDA.DE cÃC" ptf> rncontn.r o riacho ~algnrtinho 

fo~a~:s~ ~:-1~~~.· Asia, Afrlca e. Oce• DECRFTO N.º 30, DE 19 DE MAIO ~';~~;~~% s:,~~~iíod~~\e~,l~~fÉ' :;~~~~~ 
anta: ás 13,30 <Ail' France). DE 1938 tl'ar a ponte que é o panto inirial e 

Domingo: , . ffnRl d~-=t~ dP..cricão 
Para o Sul: <menos Pernambuco) JJ,:-limita as ál'f'&S urballMi e c1 - Vila d,. R~nto Antonio; P~rtin-

,s 9 horas (Alr Franccl ~ .. uburbanas da cidade (side) f' do do acnde Beltsio Meiro em dir,:,,c.;5o 
Para a RPpública Argentino.~ Uru- das ,·ilas do municipio. ;~i~~:tlp=~~~n~~:~~Ü~i~~rc!~: '>~~i 

~~~·~~~e~ Paraguài: ás 9 • horas o f'idacllio Francisco Correia de rumo Jést.e em li11ha rf>ta atP. eI'con
Para Natal: Areia Branca e Fort.a- Queiroz. prt:"felto llo munic!plo de Fo- t.rar a pdrada rie rodaczem OU«" 01rle 

leza: ás 9 !'\oras IPanairJ. , Jeílade. usa1~do das ~trt!iulç°fs ciu;1~hl'.' gÍr~~.d:ieN!ri ~Jn~~~!t~~u~ ;.~~1 
Os aviões i~r?CedenLes do Sul -che- ~~rat~~:1f 00.J ~~cli;t~e f 2 :~e n. 30 d: ~anto Antonio em direção a Oéste p·•lo 

gam.eJn Cabe. d_clo nas segundas.e sex- , marco do · corrente ano. respectlve• mP!-mO rio abPixo at.é enc,1:.:trl\r n í'S-~~,;~~ª:· do~l~~~!. do Nort(,. nas mente. :~1: dr:tr~07i~r:~-ci~:c~o ~~t~~~ 
Para a Europa: és 13,30 <Condor DECRETA: te pela referida fl,tTPtiA !ltk P.nt::on,,r,u 

Lwlftansa> 11t\v11.mente o acurle Reli .. '" Melrn nri--
\lUinta-f~lra:, Art. !.° _ Ficam delunlladas Wl áfeY. f~l•do ~"• • o ponto jnlrlal I' llnnl 
Para o Sul: <menos Pernambuco) urbanas e ~uburbana1- da cidade e vi- desta de,;crlção. 
~ 9 horas ,condor). las 00 municioio dfl So1eda~e. . dl - Vila rfe Fl. Franct,;co: Pa.rtinrt" 

Para a Repilbllc:i Argentlna,'unt- Art 2.º -· Os Jimitec.: das arpas urba- r'f> cPrnttftdo Iocot Pffl rllrerl\O ac, Sul 
guál, Chllc e Bolivia: ás 9 horaJ nas obc-df'Cf"fão á delllericáo segu!rite: at.P encont.rRr o rf" S. Fren~Lsco. Sf"Q:Ue 
(Condor,. a> _ Clc:lade de Solf"Clq,<"'P. 1c:Pr'fl r'lo "•i n1mo '"ii:t,,. ,.tp enoontr11.r" 'JCHrl P 

muntcipio): Partindo do poste <Wste da r'IA. nmnr' .. rlatie !=:. PrancJ-.co, dai serue 
dc1adf'. na estrade de rodagem cen- em· rlipcào ao Norte até PJ1<".ontr11.r o 

RECE;~DJ':,~t l'~~s~!SDAS :,i~~c~~ ~t!.i~d!~ti,;~i:i:i::: l~~~a ar~;; ~~:~ºff~~i.:ºili:dt~rnlr:t 
Pauta dos principais gPneroe de I rumo no Sul atP. cncontr~r O anv.u't° oirr>f'i\o no Sul. ató enr.ont'"&r n0'-'B

produção e manufatura do Estado da crrca do Campo de Palmas mun - T"'Pnf'p ,·nN o r.Prntt,.rio 1orii1 ane é o 
ãJeitoa a dtretto de esportaçlo. 1 ~~:~;ab~~:e~~ a~ ~nef1:ª d~er1~ie~~ ponto iniclnl P fj,uil desta de.ccrlção. 

~ campo. dê-=te ponto se,nic em direcao A rt. 3.0 - Os limite,. d~ árPiis SU· 
semana de 4 a 10 de. JUiho de lt'>ste até encontrar O joazelro que d1· h11rt,nrias obedecPréo á descrição se-

1938. vtde a11 terra!'- '1o patrlmonto 1oc1-1l com gutnte: 
as do sr. Emtltano Ouriques, segue na a) - r.trtade ÕP So1,,.dPd,,.: P11.rtinôo 
m~~ina direção acompanharuto a Unha da oonte c1q, estrada de rodagPm ,..,,.n. 
cUvL~tia do mesmo patrlmonio..aM a t'T"IJ no rtP,.hO ?.louriio. llf"!!'lle Pm lhll't 

Por lilro: 

.Âguardente de t;ana *'50 baroúna QUe Sf" acllR no nontn t.o,,..,,,~. rita f'M rfü•pri!io a.n 8ul "lt4' encoqtrn.r 
A,naardente de mel ou cachata • IIOI nnl das terras do dito patrlmonlo local. o armic Chtro PPretra. d•I Sf"in&e em 
&kool IIIO segue dêste ponto ainda na mesma di- rtlrer.ão R. Lkte até depa"'r <"..om. o ~r .. 

reçlio Jéste até encontrar o Joa,.euo rote DIR1" m-oldmo da cidade e qu• "" 
oue se acha na mar«em esquerda. do ~hR ao Sul de mPSn-u1.. tr:""1le rtfM:.t;.? 
riacho OuJda. subindo o curso do ponte em <Ure<"lc> • Narrl•.te até •n-

Por 1111110: 

Algodão Sertão Ser1d6 
Algodio Mata 
AIIIO<lão em cartlço 
AIIIO<liO rebeneficiado - Sertão 
AIIIOdio rebeneficiado - Mata 
Lblter ou reoldao de plõlho 
Arroz deacucado 
Açuear refinado de 1.• 
Açucar refinado de 2.• 
AÇ)ICar trl/tlfado 
Açucar cristal 
AÇUC&r bruto lko ou 3.0 Jàt.o 
<\ÇUcar )lrut.o melado 
AÇUCar de outra.o -les =====-JlaWaa nacllmall 

~S::.CO ....... 
Qlao 

3'000 mesmo riacho passando pe1a ponte contrar " serrot.fl MWU•lrinho. ou" ft,.,. 
2'800 GufdR Bté e~ontrar a lfnha ferrea P UatP da cldR.de P 4 hPfre. ria e11tr>l.rlR 
lfi200 Alasrôa omnde-Soledade 1em constn,. tfp rodanm central SOlednde·Camoine 
1l&OO çiio>. segue rumo oéste pela mesma 11· nrnn,.p· torri11 dfat"'" l)Onto. a rllrePIO 

nha 'ferrea até deoarar com o riacho Nol'()#o.st,, em Jblbl< n!ta até encontr...- a 1= Lava-Pés: se,rue dtste ponto ainda ~~ .. ~)~'::;:.:':lo=~ 
SIDO =n'::1:r~::/~r:9'0 ea1i::~~''.>:: ,.,.,.,hos rtaí ae,rue em linha l'P.ta J'llf'!IO 
SP1i0 te da placa t1e lndlcacão Soleda1•: Oo'•te até enrontnr o açud• Vh-1 
~ 1J11rtlndo dnqutle ponto em linha reta d-•te uontll em linha n!ta ao po,J "té 
...,., 9.té estacar no poRte RClma menciona· encontrsr novam"'nte a oo,,t,. , .... 1•1, .. = do "\le """" de ponto Inicial e final ~~r :~.r.~~ pooto Inicial e fl. 
~ de~ !•;\r,.çi.J',. Joaze\ro: Partindo da h\ - VIia de Jouelro: Começando 
....., pont., do meho ealgadlnho 11,,inie pelo , .... 10 rlachn ou• desa,u,, no acude Ve

ltl!OII mamno riacho abalXo. em direção Sw lho. em direção ao Norte. pauando 
... até •uoantrar , margem dlrelta-do dito pela ponte da eotrada de rodBt1eD1 1•en
_,. rla,ho. dola Jouelroe aneX011; dêl!le trai. eté eneontrar o leito da eot.nula 

1tlOD j)Onto aegue em linha n!ta rwno a ~~ .f:'~:!· a~J!': 
2*JIIO lute. até encontrar o poste da linha O riacho Dofllllt.111. IIIIUIDdo em dlre-

teleflrtlflea Jousetro-Boledade. que rica çl<I "" Sul par e.e riacho aballro UAI 

...., :ti!'9a ~eº;:::"...:"=.~ dJ=~ eacontnr o -1e --.i, IOllllodo 
Aoledalh!· de.tAo ponto parte rumo ao em dlnçlo a U1te Mio rlacbo Me
None at.i f!IIIICIDtlW • Pedra das C•· dll!W - dlnçlo ao Norte 11t6 -· 
-· de onde 1111Je rumo ONl>e, ,... l:rU' • ponte fl1l9 - de lllàtl ., 
.,._, ex-de de ~ 

DECRETA: 

Art 1.0 
--- Fic"'.111 t,ltllt~doc; e1~ 20' ... 

os contribuintes que não pag-<1-rem e o..; 
Que deLxaram de pcg,u, nos prazos P~
tipuladc.•s por er.tft PrefeiturR.. o im
posto oredial urbano e 1 ª e 2.' prest..1-
cões do imposto cic Hcencas a que es
tão sujeito:-: no p1·p.sente cxercir.lo. den
tro do mesmo e 30r:' no~ t'i:ercictos 
,..;ubsequentf>s. amlp-R\'el ou exc-cuti\'a
mente. sobre impostos de qua1c~uer n:1~ 
tureza. 

Art 2.0 -~ E' antecipada para o <tia 
15 de junho proxlmo vindouro. A. drd t1 
ur .. ra encnroml"nto dn robran<'a do 
lmPoSto predial urbano nPste munici· 
pio. 

Art. 3.0 
-- Revogam-se as dlspo~i-

Art. 5. 0 - O Diretori,:, Muniopal, 
para a coléta de dado~ e ltúormaçóes 
territoriais, dL-.porá dos In!ormanteo; 
Municipab que. llOll t~rmos do Regn
lame:nto do Con.sélho. serão pes.sóas 
residentes no Município. eleit~s par<1 
esse cnrgo pelo Diretoria Regional .:lu 
Estado. m':'diante proposta do Direto
rio Munici)lal. de cujas reunióes pode .. 
rão participar. 5em direito a voto. 

Art. 6. 0 
- O Prefeito Municlpal 

baixará, a S<'guir, portaria fixando a. 
Gata da instalação do Dlretorio Mu
nicipal. ora creado. dentro de dez dias 
a partir da presente data. e cnw1cia .. 
do os nomes dos componentes do Di
retorio. 

Art. 7. 0 
- Re\·ogam-sc a!; dispnsl

t:ões em contrario 

çõe~ em contrario. Prefeitura Municipal de S João do 
SoJed~dc, 20 de m1.lo de 1938. cariri, em 25 de Junho de 19aa 
Francatto Correia df' Queiroz, pre- Eduardo dt" Canalho cOS~. pre-

feito. 1 feito. 
PREFElTl:R.\. M~~ICIPAL DE ~ Jo!lif' ,te Oli\·~ira_Pe~sõa. serrdàri1J, 

JOAO DO CARIRI D " -
OECRF:TO•LEI N.' 58, DE 25 DEI ECRETO N. 59. DE 2o DE JUNHO 

JUNHO DE 1938 DE 1938 

lustití1e o Diretorio :\lunici· ~a K;~;i:.~ !:b:~ar; .;;;e L;::_: 
p,d de Geocrafia. 1 ta depo11Jtar Uxo em lucar per-

o P~efdto Munk_ipJI úc ~- Jo',> f;:":.~· ~~'!1e:5tr de re;:~ d: 
~od;:~~:~lou~o~!ºa '!~s~l':ç<i~t~i.~u!:>d~ ' 1936, no ~ único do art. 1.º 

J~ dC' julho dr 1937. da Assembléia O Prefeito Municipal de s. João 
Ger ,1 tio Com;êlho Regional de GPo- do Cariri, usando de sua..., atribuições 
grafia. e atenctencto a com·enirncia do serri-

Con:-...!cier.-ndo a 1mportanc1a do cn- ço publico. e amparo da receita mu-

gf~~:!!/~'.:L~ ~:rL~J~~~~~~s ~~c__i: nkipal, 
ítcos. Quer fisicos quer humo.nos: ~ DECRETA 

Consider:infio que o Qo1,,•t\rno ,itt 

Un.lão i.·nstitu.lu o Cousêlho Nado.na! Art. l." _ Fica ne,sta dat:i revoga. 
de Geoçra fia, tncorpor:.ldo ao Instltu- da a Tü.béla G __ Llm~ Pública. 
tQ. Brn~tltil'O d~ ~rª!!11 e Est3ti:-- na oarte em que se pennite depositar 
1l~a. com o obJeth o de rewúr e e.o, 11,n •fll .l\111/,\i" deterinln'!,(lo pelo fi,scal., 
<_rden,~t o. e,;W.~ O<lb,ce ~ Gcastltf.le "'~·rt°" :i.' ~ ·'l'oàos os habitantes <f<> 
ao Brasil e a P~111over a artlcul~t!:O. perimetro urbano, ficam sujeitos a 
~m sen·tços oftc1als Cfedera!5, est&· taxa de lixo e entrega na carroça de 
ctUa~ ~ municipais), in&tttutçoes e do~ l limpêsa pública. 
i:rot1SS1ona1s, que se ocupem de Gt:º· Art. 3 . ., _ Revogarr.·.se a& dispos!~ 
grafia do Brn~U. no senUdo de athar ~ões em contral'iO. 
l~Alf' cooperatao geral ~ara um ron~~ 

1 

Prefeitura Municipal de S. João do 
c~n.~ tr.elhor .. e sl.stematlsado d~ carlri, cm 25 de jwlho de 1938. 
tl rntono !)lltl"io <decreto federal n. Eduardo de Can"alho Costa pre~ 
1527, de 2 de 1narço do 1937>; . feito. ' 

doCtno::::1;acfu~i° deRe=::~i;: Soeé d• Oliveira Pe~. secretArlo. 
t provado p~l.:i r~spectlva Assembléia -
Geral. ;,re•:tl. em .. u aTt. 13, a lru;- PREl'EITURA MUNICIPAL DE 
tltuJçáo cm cnda município do tun Di- Al,AGOA DO MONTEIRO 
retcrio qut. como óri,ilo dn Con.êlho, DECRETO N." 52, DE 10 DE JUNHO 
de ação locnl, tem por flnallC:ad• ~ OE 1938 
cooperação municipal nos empren<h· 
me-ntos do Cc,nsêlbo. 

tJ:nci~J~-:;~~~c q':.e °:it,~i:: /;l; 
munlclplo. ratltlcou o Regulamento 
menclonado <decreto n. 0 1010, de 
3013'938. 

considerando, ainda. a vautagem a

bN! , Tesouraria )funleJp<ll 
o crédllo .. _laJ de oilo c,mles 
de n!la (S·..,.....). para _.. 
rer ás dapêsu com o lnallta .. 
menlo da cana reocrallc., do 
mulliclplo. 

preclavel da participação do munjcl- E!lgcnlo Barbosa d~ suva. prefeito 
pio no alstélna nacional de pesqUlza munklpal de Alagóa do Monteiro, no 
geograficn. em que se co1111Ut"1u o ~ de suas atrlbulç6es. 
COnaelho Nacional de Geografia, me-

:1;.1,~!=n ~ seJ FU:~ 
midade doo metodoa e empreendlmen· 
tos 3eograflcoa. que permltlri formar 
expreosões braallelras. mas também 
11uaoto a poaolbllldade da obtenção de 
81tbsldoa tknlcoa e de auxlllos mate
r'•la e flnancelroo. da PG•te do Con
sflho; 

Conalderando, finalmente. que, da 
lnatlt~ do Olretorlo Municipal nAo 
decorrem onus para oo cofres munt
clDAII, a nAo lle1" que o Clol'lmo Mu
nlclPRI -laneameote venlla a Ih• 
<lQDBlgnar NCUl'IIOI. 

DECRETA: 

Art. !." - E" aberto à~!• 
Municipal o cridlto npeclal de oito 

~~': ::.~ <!;...OOO:OOOex!..:l! :!= 
levantamento da carta pograflc& do 
território municipal. de ac6rdo com 
oo dlapollUvos dos dec,etoo fedftal e 
est.,.dual na. 311 e 1.010, de 2 e 30 
de lll8l'ÇO, reapectl~ do corren-

te :.·1.• - fteft>llll\l•R U dlopool• 

~::.:"~eito M:uulclpal d,, 1.:,::. do Monteiro, em 10 de Junho 

·~ -- .. 1D .. pr.tt1~1. ...... ~--,o 
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-,u:;:.r6DO 1111111&,.M 
mcRITO 'iffiJ'kJl:"lif J'I DS .nl'• 

:.: ........ da -· "a.e~ . - - ·--, 
•• ......, da vüante e do RmUlo " ct ,1,á 1111 1,a .l .l DTI: 
dai pata o polltO prlmltlwo na ,,,., AIU\ ): UIJUI AI'! J;, 

- --~ 

ALVARO JORGE & CIA.: 18"1tdeeDlrelorleM ........ 
•• Qeepaft&. 

O prefeito municipal de Ala~ do 
~ lll&Ddo daa atr1bul'6ea que 
lhe confere a lei; e, 

()OIWl!erando a lmportallda do co· 
lllheclmento de terrltorlO do Munlcl· &:ia em seus variados aspeetoe PGIJ'B· 

:n.'f:/:~a:::.:~o!.~~ Unl• 
1,o lllltltulu o 0onae111o lfaclollal de 
Qeo,rrafla, Incorporado ao Instituto 
Brasileiro de Geografia e 11:statlstlca, 
com o objetivo de reunir e -nlellar 
os estudoo sobre a Qeografla IIO Br&· 
stl e a promover a artlcalação doa ser
Yil/08 ollclals ,tfederals. utaduala e 
munlclpals, lnstltulç6es particulares e 

~~n~~.;,.l\~ no ':nt'l:i~Te' ,: 
~.c:=..ce;•~J:U:0 
do terrltorlo pt.trlo> <decreto fed~ral 
n.0 1.527, de 2 de DllU'ÇO de 191'11; 

considerando que o Rerulamento do 
~lbo Nacional de Qeolnlfla, a-

~~~rfvt\mre::C;~ª 13~:'!\~ 
tulção em cada munlclplo de 11111 DI• 
retA>rlo que. como orglo do Conlflbo, 
de ação local, tem por finalidade pro
mover a coope~o municipal nos 
empreendimentos do Conselho; 

considerando que o oovemo do Es· 
tado da Paralba do Norte, a que se 
subordina êste Munlclplo, ratificou o 
RerulamenlA> mencionado tdecreto n.0 

1.010. de 10 de março de 1938> ; 
considerando. ainda. a vantagem a· 

preclavel da participação do Munlcl· 
pio no sistema nacional de -
ceocrallca. em que se constituiu o 
Conselho Naclonol de 0_...fla, me• 
diante a Instituição. do seu Dlretorlo 
MUnlclpal, vantagem nlo só quanto t 
uniformidade dos metodos e empre• 
endlmentos ceograllcos. que permltlri 
formar pxpressóes brasllelms, mas 
também quanlA> à possibilidade da ob· 
tenção de subsldlos técDiCDS e de au
xillos materiais e financeiros. da par• 
te do Comê lho; 

1~~~~~
0Dl~~t!!-fo°~~~:i nt 

dffOl'ffm onus para os cofres mwitct
pals, a não ser que o Oovêrno Munici
pal espontaneamente venhs a lhe 
consignar recursos; 

DECRETA : 

ªirawiico - A 6rea auburbana da 
tidade seri delimitada por uma llrha 

~.;..
1111~~rn!=. :tl"i,: 

tanto qulnhenlÓI - · Art, 2. 0 - A sona urbana do dll• 
lrlto de Dlltem> ficará ctrcunscrlt• 
As auas ruaa atuala. 

Art, 3. • - A IOII& urbana do dls· 
trito de Jmacul&da, setá dellmltad• 
por uma linha poligonal que, partll,t' 
do da parte poatertor da Igreja, en
\olYa A! ,.uas r\l&I atuala e volte cv. 

l)O!l.:'. ~~~':· aona urbana do dls-trl• de K•e Dalll&, Rri conatltuk!.o 

pel;rt~ ~ : 11
so~1s:,b~ de 

todoa 01 distritos que constituem o 
lllunlolDlo de Te!xelr&, serl dellmlta· 

~~ w:--: :?a· ~; 
~~~- - Revopm•se as dispos!· 
ç6es em c,011uarto. 

Prefeitura MunlclPBl de Teixeira. 
em :ia de maio de !988. 

JoÃ Xa•ler, prefeito . 
AJfrido S11nH da Costa, secretàrlo 

DECRETO N. 0 8, DE 22 DE JUNHO 
DE 1938 

Jnstltue o Diretoria M11nlclp•l 
de Goopana. 

ra? .:".;J~to ta"s ':f~~~~sde q~:~.;; 
confere a lei, 

DECRETA : 

Art . 1. 0 - Fica instituido neste 
municlplo o Dlretorio Municipal de 
C'eogralla , como órgio do Oonsêll'.o 
~acional C:e Geografia, diretamen•.f" 
&rtlculado com o DirelA>rlo Reglonru 
no Conselho no Estado da Paraíba. 

Art . 2. 0 - Co1r.pócm o ::>iretor!o, 
nos têrmos do art. 13 do Reguiamen
to do Coneêlho: al como prcsirtente, 
e Prefeito Municipal ; b> como secre
tário e suplente do presidente. o se
tret.Ario dl. Prefeitura: e> como meu. 

Art I.º - Fica instltuldo n~ste mu• bros, o primeiro suplente do Juiz mu-

~1/:!~ c':,~~r:= :u=~:'\.i~~: :::~•· :=0
:~1~!u~IA>orfcºa1 UJ~ 

nal de l)eogratla, diretamente artl- Registro Civil e os preceptores d2t 
culado COm o Diretório Regional do Escolas do sexo masculino e feminino 
conselho no Est.aAlo da Paraíba do desta r.ldade . • 
Norte. Art . 3. 0 - Os trabalhos do Dirc .. 

Art. 2.0 
- Compõem o Dlretorlo, nos 1.orlo observarão os disposições ,t , 

ii:rih~~ !'f\:,0d~~r.1::."~IA>pr~? Resolução n. 4, de 12 de Julho de 1931, 
feito municipal Eflgenlo Barbosa da , oa Assembléia Geral do Consélho Na
Silva; b l como secretario e suplellte do clonai de. ~la. 
presldent<> dr Jalnle Bezerra de llle- Art . 4. - Compete ao DirrlA>rlu 

=:"·di:.bi\~~ú~c;~ ~~.~:;; M~•;:!iover um melllor conheci· 
fartnaceut.lco; dr. Joio de Almeida. monto do território do munlclplo, quei 
advopdo; Inicio J06é Peltosa. comer- dos seus acidentes naturais trochas, 
rJante; José A.raU.Jo Jaotassú. dentls- t, •rrAs, ttlévos, rt~ e clima:.., Pt<' ."'l 
to; Prancl!co Celso Xavier. agente Quer das suas caracterhtJCM hwna
comPrclal : Joaquim Lafaiete. agrtcul- nas (dt"ti:Ução das linhas C1tvisorl·H 
tor; Leopoldlno José da Silva. agri- munlcl;1als e interdlsu:ltals, situação 
cultor. f' caracteres das l.)CaUdades. povoa• 

Art . 3.~ - Os trabal~os do Diretório i:.entA> e sua dlstrlbulçâo, eslrada.s de 
obaerv:,rao as dlsposlçoes da Resolu- outomovets, caminhos carrocavels e 
cio n. 4, de 12 de Julbo !le 1917, da d• tropa; linhas telc&raficas, locai
Asaembléla Geral do Conselho Naclo- sação da proJução •xlrntiva, agricc,. 

nal ~e 4~!:i,ete ao Diretório Mu- la, pecuária e Industrial, etc. l; bJ -
niclpal: colher e rem':ter, deVidamente crltl-

al promover um melhor conheci- cadns f' reWicndas, as lnformaçb ~'i 

:fc:'~u'!º ~~= '!:'a:IP/~oc:'l:.' :!:i'"<!:eb'!,;~~~~ ~o Consetho 
terras. relevo. rio,; e lagos e litoral. cll~ Art . S.º - O Direi.Orlo MunlciJ)81. 
ma, etc.), quer das suas caracterlstlcAs para a coléta e dados e lnforma,;õe• 
hmnanas ldltlnk;lo das Unhas diviso- territoriais, dlspori dos lnforman\cs 
rias mUnlclpals e lnterdlstrltala, situa- municipais que, noo térmos do Reau
ção e raraoteres das localidades, po. lamento do consethu, serio pc..,..,s 
voamento e IIUB dlltrlbulçio, estradas l'l!Sldent.ea no municlplo, eleitas para 
de ferro e de automovel, caminhos car- êMe carao pelo Dlretorlo Reclonai do 
"""vela • de tropa.; nanpl;lo. u. Estadd, mt,dlanto moposta do Dlre• ·· 
nhu tele«raflcas e teldonlcaa, 1-11- ,:10 Mun1clpal, de cujas n,unlúes po
~ da produç&o extratl~a, agrteoia, derão participar, sem direito a voto. 
~~:r~us~:t>de91damente Art. 8 .º - O Prefeito do· mun1ctp10 
criticadas e ratlllcadu as lnttmnae6ea -~xari, a aeaulr, portaria fixando a 
aollcltadaa pe1ao ora4os do Ccmaflho data d& lllltalaCAo do Dlretorlo llll!· 
Nacional de oeoirtafla. 0 nlclpal, ora creado, dentro de dez dia., 

Art. 5 • _ o Dlrét6rlo Municipal a partir da presente data e enuncl&n 
para a coleta de dadoo e 1ntonno.'6eé do 01 nomes dai oomponentes do Dl
t.errltorlall. dlapcll'& das lntonnantea retorto. 
munlclD&la 11118, 11118 termas do ftelu· Art . ? .• - ReYGpffl·se as dlsposl-
lamelllO do Oolllflho, aerlo pe.oa., lles em contrario. 

W:r i:~-r;:..r::=do· Prefeitura Municipal de Telllelra .., ..., .2 de Junho de 1111. ' 

~

li , de cuju rtllDlllel • 
do , -= • flllO 11116 Xa ..... ·, -•ei••. .•. •-o-J __ ,... .... ,·..... ·-, ,.._ -,._ _ __ .,... - ~ l'I- ... COIUI, ..rl!IArlo . 

... ~·· ~~~ou....·~: 
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~ ...... 
t'ii do &=.-:.. n11'r.t 
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.t'ti:. .... ,...._ 1111 .... ............... 
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Clàlll ..... CM ••Ilia 
lbllralldade • tia CIIIDlla ....... 

11ea 1,ita111, ~ da 
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fNI .. .., ...... .,. Jjla1.,- .... , ... 

tCopJ/nfllt da Uai4o Jornalir • 
llca BraaUetra Ltd .. para 
A UNIAOJ 

' ANITA RAMOS 
clANDE ARMAZEM IJE ES'Í'IV AS EM GROSSO 

Uma das mulherea mal• ele&antea 
o bonitas de Paris - para nosao 1a.udlo 
• é uma brasllelra, lllme. MartineR 
Hoz. Ha tempos foi eatrevlatada pelOI 
np,rtera parisienses sõbre oo seus 
... n!dos de belba. Moça nenhwna 
leva vida mala almples e normal do 
que bu mlllonarla brasileira 2 lln· 
dlalma e para conaenar-se aempJ·e 
lléla, preconlsa, antes de tudo, oito 

..... Dr. AhaN --. 1 • • 1...._ 11 .. ""'-""' H I N 
'll'ellCIIIJIDDSQOII_,_ : CODIOOll UIIADOII : 
'l'alopse- - •D... -IM. - 1 
'l .. .__111 Parti...,._ 

IWfl1II FIUAES 

l:~~ e!e o ~:~d:
1
~:f'.:n:.·ra '!°:'! 

servação da mocidade. 
Depois dos vinte• anos, temos ne

cessidade, para manter o corpo agll 
e fino, de praticar esportes e ginas• 
ttca - mas não devemos esquecer o 
repouso reconfortante, reclamado pe. 
los dlspendlos do exerciclo fWco. Sa· 
ber descançar 1 - arte desconhecido 
de mullA>s e praticada por poucoa. 

A fadi&a dos nossos traços nasr.f' 

~~~~~::,n:.g:~::~~oA:e:::ig~ P~:: j 

:~:!~a :~~mtra~~~:S.~ se':~~!) 1

1 

indlspensavels momentog de lazer. 
AnUgainente, as mulheres achavam 

:~~~ttÂr,~:t~1º odt;.~~~~;8 v:: ! 

condido das ami1as, nwn pel"feito se .. 
grt!do. Equivalia a pecado tão grande 
como fumar ou usar pijamas. Mas 
hoje sabemos das vantagens das ho
ras de repouso. mesmo durante o dia. 

Quando che&amoa em casa, can
sadas de um dia de trabalho, é Jus· 
to que nos detumos para refazer as 
energia.,. mesmo antes do Jantar. 

Um tios metod06 mais enclentes 
para o repouso completo é o seguinte: 
nianter o quarto comP,etamente e5-
curo, colocar nos olhos ~ompresso.s 
de agua boricada, morna e de costas, 
com relaxamento de todos os mus-

~--Campina Grande, R. Prea. Joãe Peasôa, 18, 67 e 75. 
Guarahira, Praça M.aaeahor Walfrêdo Leal, a .• ,, 

Praca Matriz, 174 e 178. 
ltabayaaa, Raa Presidente João Peasôa, 44. 
m.- • •lllnllo .. - - rrepeaa ti& CBpltal e do 

llltorlor • doa demalll eommeltlanlell em l"ral iara o oeQ eompl•to • 
tarta~ aortlmenlo de mercadorlal que recebtm oe1N1natmente doa 
..-- -&roa .. pal.l , do atranplro , ,.... - "'1>dnldo por 
1JN001 tnacredlta·rell . 

ACRAll·D APPARIILBAI>OII A OOJtlCEDER 011 116%LJ!ORSII 
PIIIIQOB DI TODA8 A8 IUA8 'fDDA8, - TDCCR111,1 08 
OOJtlOORRmn'a . , 

l'llaQOa UoaPOJOJtl.t.a PAR& 't'WJtlDAII A' TIIITAII 
AYm .. -- _ ..... anlpl, - __ !e_ .. -

- -:::.-:i= • .,_ ,_ .... tr1p -- • -· =.: ~~ ~.: .:""'..:::. :~= 
-. -,lete -te .. mueetcu. ,a.-] - Jena1 • ,.. 
,el "N-", ..,_ ... ._ao ,..n--. ..... -•--• ·111-• • ..,, ..... ._ ................. .._ .. ·e.-·, - , .... .. 
....,.... •1 ... • • rra•ltN ..,. eereaa. .,.seta •••• • e .... .. 
,an -. ..... &le, - • .,..,. aaelonal e~ ellt. ,....., ...... lnQilrel,~·--......... - ...... _. 
- ........ _._. •"-*- ·--. -=--
Veüaa 1e certificar dessa realidade•• 111•• ,red

... cemprar •ante U 

culos . E néssa posição devemos dei
xar que o pensamento erre, sem fi• 
xar-se em deternunado assunto. Evi• 
tar principalmente as. tdéas tristes. 
Meia hora ba.ta para dar ao eorpa 
um descanço completo. A hora mais 
adequada é logo após o almoço. Si 

:,.a;: ::t::~t~:m!~~ f::~ ~~o;l~~ • JOIO PESSOA PAIAHYIA DO IIOID 
é antes do jantar. 

Nós;. mulheres, mais do que os ho-

:e~ic, te;:::f":=u'1fv~;"':,~..'o n~: S a A A A A a A A A A A A A.-. 
ganismo sendo mais debil exige maioi Seré. fornecida uma amostra mlnlma Agência refe0rida como nR. do respec -
cutdado, péde mais repouso. de 4 cquatrol litros para os oleos lu- 1 ttv Sindicato tle classe tSindtcato dos 

a
1 

cavC!ltV• ~t>rrer pelas pra~s. realiaar demais. J · d Mata 2 
Du~te as féria,, podemos pUSt,ar 

I 
brlficantes de 1 \ wn) lftro para os I O~ririos Estivadores de Cabedêlo. á 

onp.s caMtnhada~ a pé, fazer to- Os pneus e camaras de ar se~lo no- ru,a oao a , n.º 4), se acham 
do o exerciclo dtsejado, mas nunca ,os. não apresentando defeito algum. á disposição dos associados, tnstru
olvtdar das horas de sono; temos que Serão substltuldos pelo fornecedor cões e os formulários que devem ser 
te-las cornb sagradas. Depois de um os pneus ou camaras de ar que, den- µreenchidos. 

~d~tore1tJ:.!~~ ªJ:ª:: ~es~~1!: ~Ít;:r ,:in~~!J:ª d~e :i~~i~ês:c~~~ noosp~~ci~dosd~~: ~\iác~:!A~c~~ vP;~: 
nlsmo. Para que- o cansaço desapartça ou por de-feltn de fabricação :nscri rões a fim de manterem a sua 
de todo, basta e?Cecutar algwnas vê- o prazo para e-ntrega do mãtertn.l ~ cla~ ifir.a(ão 

í:i.::te co~ri~(~nv,~;~:~~loien~ :t~~'~!n;:~t~:· a contar d~ assi- '.;!~!d:~· t~.\~ ~:~~~d~e ~J~gente 
mente os braços fazendo a inspira- 0 preço ent"nde--Be para n matt>rial da Caixa dos E$t iv:1dores. 

rr~ço~evi:'t!.D'l~~~. 1!8-~~t~:ix:r ;~ ::to no Almoxarifado desta COmts-
plrac;ão pela bó<:8· Em seculda ao Será recusado o material diferente 
exerc1c10 respiratório, deitar por al- da amo,rt.ra ou viciado, ficando rE"SCin
guns instantes , sombra de uma ar.. dldo o contrPto, e perdendo o rorne
,·ore Crond.~ ou nwn lugar aprliZi- cedor a cnuçâo, que reverteré. em ra-
1·•1 e tranqwlo. vor do Estado. 
. ~ando praUcamos exercicias ao As propo~t.a..c. serfio rttebtdas no F..s-
ar livre, nos dias ensolaradoo, os ocu- crttórlo M.ata Comissão. até is 14 
los escUJ"O.'i nio devem ser esquecidos. horu do dia 11 ,onze) cte 1unho pró
As contrações provocadas em nosso xtmo, devendo vir em trta (3> vias. 
rosto pela claridade fõffll&m rugas, t.endo a primeira selo estadual de 
envelhecendo-nos os traços. 2IOOO e seto de sa6de 

A ociosidade é um grande inlmi!IO Nos envolucros deve ser declarado, 
da mocidade; mas a atividade cozi.s. por fóra "OONCORRENCIA DE 
tanto, o continuo desperdlclo de ener· OLEO. PNEUMATICOS E CAMARAS 
glas, tam~ o é. Sabe< r'PQuaar DE AR". 
quando o corpo péde descan,;o, é uma I Os proponentes deverão fazer na R.e· 
arte, e todas u mulheree precllam es• cebedorla de Rf'ndu desta cidade. uma 

:f..1;i~e=~t
1"i~~ "n':.:'~n~ra "':. c~: =~~· ~~..:1~~fo~ d:~;; .. ~r~~ l:r~ 

go somente a vaidade ; ha um fatór i neclmentA>. a qu~l servln\ paro garan
mals Importante a ser levado em con- , tia do contratA>, no caso da aceitação 1 
ta: a .. úde. da proposta. 

~ =~re ~~~ :- ~1cr:i.~~e.:.::~be~ 

Mm!\ Kartlnk Hoo alltnenta.de. l Em envelopes separadoa da propoata, 
aobretudo de frutas e lelumea, dor- os coheurrentea deve11io aprNentar 1 

laçlo> . Aqui tamos toda uma n6rma COlllO da caUCIO de que trata kte e-
de condúta • ser 1m1tad• pelas nos- d11a1. •ovA PEW en a •cA FEZ 
::Si::: h~~t!6 .::1-:mé'! ,,::' e~n':m~·!° q~ ~ "'I IU\l"'I 
ottr1I da beNlla e da ~a. numa ter- Pl'OP\111f8111, - íeJ• aceita • 11UB 

~u=• d•~esaaª ~:.~W: :i:,C-..:'~i:r ~::,; VOLTAR MINHA SORTE EM 
lula aem tnsuaa. ' do pro- pabJloo dM1a cidade 

·EDIT 15 
::::: !'u&:bl= .:~ ~ 
mllllo . .., laferier a a-:. <t.lnco pot 
ceolel, 1611n o 'falor do fomecln nto 
a qllfll r8ftl'tllr6 em f•- tio lts:ado, 
ao - de noalllo do oontrato sem 
. . ... ~ • fwldalllentada. • 

Ju::a • .:. ,:f".""-,:;;;c direito 
le111111111ta...-.. &1111· 
ft -le:ial& - ...., efe&aar 
• .............. --leda ..._.., ...... _llllrlL 

0lllllplna Qnnde, ., de maio de 
ma. ,_...........,_lador, .,.:10: - ,_ ...,_., encenbelrO· 

3 DIAS 

•Qiaaaldo mlDha pelJe - -P"OUOln, naccl4a. lendo P6roo dll., 
*llal e cravoa. eu Dlo *1Dha ~
_.. - con'Jlllel, •• - com o usa 

tocrtmellllllll,~ -·"" ,ele bnl.aA que "'- -- 1111V 
e I dlM. • eu <1• illo 111111a •· .... ,.......,_.. ....... ~·-1o .. .-.... ao•. li, vai.,. 

a 
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O EXÉROTO REPUBLICANO DO -LEVANTE ESTÁ -EMPRE~-c·--:1;-:N;:-:--::;:E~M~A:------
ESFORÇOS NO SEN

TIDO DE EVITAR A PERDA DE SAGUNTO 
LO:\IHWS, (; - (.\ l', 1.\0) - GANDO TODOS os !\:oli<'ias tl~ ~':tlenria illfonn,un <JU<' o 1 

general M1,lJ:1, <'Oma.ndantc ém C'lt, f<" 
do c·xêr1;ito rrpubHc:rno do Levante, 
t;~l:i f'tllJ)l't:{and11 tc,1Jo.., os t·,fúr<;o:,, no 
"<'ntiflo dt· <',ita1 à pe,rtla dt' Sa~nn· 
fo. 

"Navio Negre~ro", o próximo filme do "Rex" 

Os m('jo, militares da E~panh.1 go
' ernhta a.dmiLPm qu" pôde st'r df'tid:i 
a ma1·d1:i 1·<.:IJelcle contra Valeu ·J.,. 

Sl'GllllUO l'.\lt.\ \ l'SP.\'111.\ 
DUAS CO:\fJSSõEg NEU'JIL\8 

L0'1DltES, 6 - 1\ l''IIAO) -
Apn•stam-i:,,e p:tr:t ~egufr com dc..,tinu 
(, fü,JK1.nha. dua\ comissõe~ nt>uh·1l!!o, ., 
fim ,h.- proc·trl('r á conbg('lt1 dos rn
Junt:\l'ios cstrtmg ... it·os que C'omba lt'lll 
ao Indo d(· amt,a.., as fa<,"ÕC!'. <'tn luta. 

O G \lll.\i.:TE N,\CIO'I.\LISTA \-
PllOVOll O F.STABELElUIE'IT() 
Jl.\ PI· ..... \ Jll' .,JORTF. 'I,\ ESP.\ 
NHA 

Rl1HGOS, I' - (.\ l''.':1.\0) - O 
GabinélL' N.u·ionalisLl apnn•ou o C'-· 
tabele<'hnt·nto da pena de morte na 
Espanh.t, a qun.l entra logo cm ,·igo 
110 territ&rio, sob a admiubtraçãn d" 
ç,eneralis,,;imo Franco. 

A 1,UT \ NA FRENTE SUL DE CAS
TELLON 

Aprestam-se para seguir para a Espanha duas comis
sões neutras, a fim de proceder á contagem dos voluntá
rios estrangeiros na Espanha - Estabelecida a pena 
-- de morte em todo o território nacionalista --

Clt.l:\IE OE .:\LTA Trt.\lÇAO 

GJBR.\LTAR, G f A UNIAO) - 1\.s 
aulo1·idades nadonalistas descnvolvtm 
grande' a.ti\ idat.le no "fentido de caplu
•'<11' o marques de Carvaga.l, que l'Stá 
"(•.1do ~u.·usac)o de alta trai('iio 

Acredita-se que aquê-le- nobre e!;p11.
nhol esteja reí ugiado na residem•ia d(• 
algum ariitorra ta de Sevilha 

,\NTQUll,.\IHS 8 BRIGADAS \'ER-
MELIIAS 
SAL,\M.\NCA, 6 fA UNlAO) - Os 

nwios mlUtat·H mostram-se entusias
mados rom os resultado!oi do a,·a.n<'o 
nas frentes de C~tellón e Terucl. 

O te-1·reno <'OO()Uibtado nos trê-'i úl-

timo~ dlac. de1.·a-,e a <'erra de 300 qui
lórneti-o.s quadJ·ado!'> 

Anun<"in-M~ que fôram a.niquiladas 8 
bl'igatl:u. vermêlhas 

A1'1VANI-SE OS PREPARATIVOS OA 
D[1"1:SA Of: V.\Lt~NCí.\ 

VALí,:SCIA, G fA UNIAO) - Che
gou a t>sta cidade o gent-ral ,\Jb.ja , que 
está dfrigindo º" lrabulhos de deltsa 
da dcladc 

A divisão EI C::unpesino cst.í. cavando 
trincheiras e distribuindo, cm lut:ar 
c'itratérko. a artil!iaria pe .. ada. 

Ü'i meios miHtar('S admit<"m que a. 
sorte desta ridade depf'nde da rápidez 
da cdifJeac:ão da sua dert-sa 

. 1'>,tá anunciada parn domln~o pró- j <leF'í~~~~~~I' n~a~et~ r el~~
1
~~a:: ~~:;s 

,aino, no REX ruai.:, Ulllú prucn."âu da I:;llzaheth AUàn Mic
1

kev Rooney e ou~ 
.!Ol/1 Century-Fo.T, t.'m pro.,<;eguimen-

1 
tros. · · 

d<' sna_ <,~rie df' f1~mes. que ah v~em I o drama do ··Navio Negrelro•· e.stà 
,·ndo api e~entnd~s. conlido na aventura de um casal de 
Trata~se da pehcula. ··N:iv10 N_egrei- bronco!'; que é forcado n conviver com 

ro". c_UJO enredo se prc:'ndc á h1stóri.' : os traficantes c1i~inoso1S. 
rlo_. lratko de e!-i~r~vos para os Esta- 1 Esse filme ser.á exibido, no REX, 
do.~ U_nidos, mostumdo O\ Jane~ e em três sessões · - na matinee ás 
ai, l)é'.r1p(•clas que af se des<•nrolam 15 horru:;, e em soirée, ,s 18,30 e 2Ó,30, 

A exibição de "Port-Arthur", domingo, no "Plaza" 

1 

O públiro. r.i.nda de\.·e estar lernbrn.
do Uo su..:rsoc ;;,.ltancacto quarn o do 
i..i.n~amente, 110 .. Plaza.. do filt::.\! 
.rfm,eo\t-Sa ti;hai, da Ci11e Ali;Hu;a, 
< om o ma~11iflco C:eSt~mpcnho de Po
lrl N<~ri 

NO\"rtlllel:.le, a Cine .\lianç.1 re.c:f.'r• 

1 

vou . par,t r'J r_róxüno cto1u111g_o. 11,1q11e
lr c~11ema, uma de suas ma1orcs prc
(,t1COE·.-; que e Port-,\rthur, filme •lc 
grande montagem e e'<cei.ente imc-r-
p_retacão de arte, sob a dhrçào ic 
~l~~~'i~t _ra~~~!ih~. meS!llO direl.or q11~ 

CASTELIA)S, 6 f.\ l'KIAOl - As· REVIVENDO A LENDA DA tropas do general Aran<ln marcham cm 
três coluna,;; alf>m de Burt'iana e· do 

f'ort-.\rthur nos revela o (:et:Pnrol:ir 
rie L:mr. luta de vida e morlP Pr.tr,. 
d,t<\~ potCl1l:1JS, J RuS&iU e O Jap~\ 1, 

T)Plo domínio da." terras asiáticns, que 
berv,:,m de ambiente magestoso para 

Uma cêna do filme "Porl Arthur" um romance de amór entre um jo\em 
porto de YíHa \'íeja AMA z o NAS 

A ricladP de Çurriana c-1·a. um d'ls 
destaque no decorrer das operações, é 
comandndo por Lien-Chang-Yin e 
conte. com dez mil mulheres, em suns 
fileiras. O mf"todo de combate empre
gndo pelos chinêses é o de guerri1h.'l.5. 
Grupo~ isolados atacam s~1bitamente 

1 ufíci'\I 1_-u,~so e una 1:nda jao0np_·.:.1. 
Em vesperal, ás 3 e meia horas e Seus pnnripais inLerprctes são Adolf 

soirée, ás 6. ~ meia. e 8 e mf'I...'\ ho- j V.'ohlbruck, o artista que dcsempc 
ros, será ex1b1dn no "Plaz.a" do1m11- 1·hou ;\iigut•l Strogoff, Karin Hr.rm 
go vinctouro, a pela:uln Port-Arlut·. P:utl Hartm:...rn e Rcné Deltg:<.>n ' 

p.ontos mais bem fort.ifirallo,;; ,los le-
galistas, na costa do Metlitcrl'aneo, 
sendo ~eu '{Overnador militar o col'Oncl 
')lenéses que tinha grande confianra 
na sua resistenC'ia 

Burria.nn, entretanto, foi tom:::uta 
inesperadamente, tendo O!t rebeldes 
capturado muitos soldados republica
nos e gra.ncle quant.idade de munirão 

O GENERAi, \' \RELA CO.\l\'IDA A 
Ol'EN~IVA REBELDE AO SUL DF. 
TERUEL 

As mulheres chinêsas com
batem ao lado dos homens 
- O "Terror dos Japonê
ses" Uma grande orga
--- nizadora 

~!i>:~i.
0

~
6
;:~ec~~~s~~~~!.~:n1J!.~f:

1
~~ 1 ~-------

desaparecem da. mesma maneira, dei- ! 
xancto os japoneses em situaç-ão bas
trmte emb1.raç-osn. Um dos combates 

C,\RTAZ DO DIA 
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1
smi~~~~:U~~rad1~f~ã~ 1 

"Terrôr dos Jnponéses" ti\'eram que j 
tExclltsiVid.ade da I. B. R. para sustentar com uma companhia de tro-

A UNIÃO) inª:~sn~~-~~1~:sa;, a~s ~8Ji~~;:ses uJZ;:: 1 

Nova York julho - A guerra Leve 1 o condão de despertar as energias do~ petto de quatrocentas baixas. Nõ.o é 

ftl-;X: - "RJ'a.sil X ('hcco&lo• 
Yác1m,i ·• l', mab. "Ouda~ !Souo
r:i~ tlc 1H37 ··, com Leor>0ld ~ 
Stokowski, da "Paramount ... 
Complementos. 

PLAZA: - "Na v,speral, 
·• Tudo Pode Acontecer", <'O.m 
Clark Gable e Consta.uce Ben
nPt, da "Metro Goldwym l\'fay
er" 

de .\c·onti'cer". com Cla1·k e~ .. 
l>l<> e Const.·tnce H<>nnP( dJ. 
"\1etro Gold'R~·m :\fayer" 

J.\GUARIBE: - "Brasil ' 
Qh<t')oslová.Q).lia ", "Conllito ", 
com John \.Va.ync e Jean Jto!l .. 
(ers, da "Universal.. p a 8 . .1. e 
ultima série de "0 Cavaleiro 
F:inta.sm..a'' 

FRENTE DE TERC:FL, 6 <A U
NI.AO) - As tropas do general Val'í'la 
continu:-1Jt1 vitoriosamente a matcha ao 
so.J desta cidarle, numa frente de com
bat.f" de 15 quilômetros 1le extensão, e 
dentro de um espaço limitado pelas 
rodovias cl<" S3.gtmto e Cueiwn. 

chineses, que viviam em um estado só no selar mili l.ar que as mulheres 
l€targico e de fazer com que O es- chinésas têm se distinguido nesta 
pirito belice de uma nação fôsse rele- guer!'a. Nos hospitais élas têm presta-:to 
vado no mundo. A guerra sino-jnpo- "XCi:lPntes ~N·vtros. Sendo mesmo que 

nésa tem sido muito fertU em episo- ~o~~ªe!~;~';ci~º~ind:e°!~~J:lid~i.t~: 1 

A GUERit\ SAO EST \RA' GANH.\ ~~~~1~t·o~~~.m~ nf~~~ç~~ãadiot~o~~ grande orgr.nizadora, Sen trabalho, 1 

ATt~· A úLTJ:\fJ\ BATALHA _ A- em relêvo. No entanto, é notavel a em pró! da assistencla aos feridos é 

1 

- A' noile, "O Gi~ante de 
Londres". "ºm Edward G. Ro
binson. da "United Artist•". 
Complementos. 

FELIPUA: - Sessii.o das 
Normalistas - "0 Otimista". 

MF.'fKOPOU: - "Bra.sll , 
Polonia" e "O Homem Que f.u 
Quero", com Doris NoJan e, .\'li
chael lVhalen, do "Broadwa.v 
Programa". • 

FUtMA o Gl~NERAL MIAJA dcdic.:ação e O esplrito de sacrificio simplesmente assombroso. Dota.da de 
- A.' noite - "Brasil"- Che

~oslováquía" e "O l\fal'ido l\Je,n
tiu", con, Ricardo Cortei e Gail 
Patri<"k, da "Paramount". Com
plementos. 

S. PEDRO: - Sessão da. 
)ló,;as - "0:,, Navais Di'S('111-
b:1rr:1.1·am" 

reveladOI pela6 mullu.res chtnú:,a.5. um grande espirito de realização éla 

S,\'ITA ROSA: - "Tudo Pó-

R~P(f3LICA: - "Armas 
Justiceiras'', com Lane Cha.n
dlcr. Complementa. 

MADRID, 6 (A UNIA.O) - Falando Élas levam tão longe esse espirita, que possue como ninguem o senso da or
a.os Jornalista.s estrangeiros. o genera.l existem batalhões femininos comba- ganlzação. O serviço hospítalar chi
Uiaja decla1ou qne a luta no Levante tendo ao lado das tropas regulares. O nês está quasi que totalmente entre
pl'ossegue com g,·ande intensidade em heroismo e a coragem revelados pe- gue á sua orienta.ç-ão. OS rudes vete-
virtude de o inimigo haver acumulado las componentes dêoSes batalhóe,.t ro.nos lhe têm ·Verdadeira adoração, 
nessa regiá'>, importantes efetivos cm são dignos de figw·arem nas narrati- pois, sabem o quanto devem a éssa , __________________________ _,! 
homens e material de g·uerra. vas militares como sendo um verda- rncantadora moça. O serviço de es- '--;:--;---::--:;:--;;;:--::;--=:-:::--;:---;------:-----------

Entretanto, afirma o com::mdante deiro exemplo, Um dos corpos do exer- pionagem chinê?.a tambem, conta em D A e o R T E z I A 
:!f e~';;;~ª: ~~k~:ir:n;:ln~o.tc;,~~io ·~:: J ~~~qu~~~.~· i?i; ~;;a °:i~1o ~~n~;,~~~ºé ;;:~~h:~~rns com grande número de E~ ~ OE2T~~ç~: 2E $ S~B~io 

~::' ~:.·in{~ r;:c:::~~1~:s,;l°r::iã~:~~: 1( _o_s __ P_E_S_C_A_D_O_R_E_S __ D_E __ G_R_A_N_A_D_A_S_ A wirr.i''lh da ,. 8. R. para D A Lo 'I' E RI A F E D ERA L 

;·~:~~:o ~s ~~i~;;!~ :1~~d~~t:er~:
1
:. Angelo C'and1ª· álo de manobrar pelas ruas mo\ Unen~ 

O general Miaja coneluiu a sua en- Ha colsas que aos olhos dos que vi- tadns de uma cidade moderna tun ve-
trevista, dizendo: " A autoridade da Q d d Ad Q d vem, dia a dia, a vida citadina, nã.o ículo qualquer, e a perda qunsi total 
Z0!13. faciosn. e~tá nas mãos de estran- S Caça Ores e torpe O - S esportes e guerra - causam c.spant-0 mas que, vistas com da urbanidade e da delicadeza? Será 
!er1orssº~·guE1_.r,te.ªmmoo,snca·o,nu"1·a"ºa'1~ºso d,1º,,,,1ª.~rn· Brm' cando com a morte outros 0U1os, não deixam de causar qu~ o rder ele acelerar ou freiar lUJl .. .. ... "' certa unpressão Ce estranheza. me;> or e_ explosão confira, ao seu pos-
:pe-l'tlet o entusiasmo moral. Continua~ cte granada<.. O torpêdo fica flutuan- Refiro-me á falta de cortezia dos :\'~~~~t!~ros de absolutismo e de oni-
n-mo,; a resi~til· e a guerra não estará. rExdusivi<lade da l. B. R. do nn superficie elo mnr. Agana-Jo e qne gUil\m veículos, quer sejam élcs 
ganha a1-é a última batalha E esta para. .:\ Uniã-0). facil. Deve-se, porém, tomar uma se- simples e rudes motorneiros da ''Li- Um meu antigo, call,;;ictico ilustre e 
1,.erá favora.vel á Rl'públtca, portanto, l'ie d~ precauções, pois, êsses ma.qui- ght", motoristns de ónibus, ou finos motorista eximia, que tanto se orgu-
á Espanha" Nov'n York julho - As 11.açóes do nismos costtunam t.er caprichos perl- ~utomec!ontes Q\:e conduzem suas pro- lhavn de sun habllidnde mecânica, co-

1 mundo estão empenhadas no seu re- gosos. A caça ao torpêdo é feita em prias carruagens. mo de advogndo provecto, numa mano-
OS INSURRi;:TOS MARCRAl\l ,\J,t~M armamento. Grandes somas são in- caráter obrigatorlo, não só pelo seu Qual ~ relaçúo que haverá entre o bra audaz \'ai de encontro a um bon-

DE PUEBLA VAI, \'ERDE j verWclas. ct_in.rinmentc. nessa industria elevJclo custo como principalmente ----- de, acidente que causa, além do su..,. 
1 de clestru1çáo. Segw1do os calculas pelo pe1igo imenso que rcpl'esenta del- cofi"..u,.,asis levless.tNiaºm'--.d .. e1as

00
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10,n,niª,·r'oºr-' dto, um ligeim desgaste no paralanui 

SALAi\IANC,\, 6 (A liNL\O) _ As de tun técnico essa soma atinge a um xar boiando na superficie, ao sabor ... · 0 seu cn!1'o de preço, não se coniem 
tl'opas do g·enero.lissimo Franco avan- bilhfio de dolnres par dia. Esse alg:a- cias ondas, um aparêlho de tão grande mes de :::ala e a associa~ão de!ifila- e desanda muna tremenda catilinátitt 
t;'atn além de Puebla \'alverdc rL~mo é bastante eficiente para d~R r,oder destrnitivo. Ele seria wna ame- v·a diante dos professóres, com a suA. contra o bigodudo motornelro. Este 

Nessa frcnt-e os republicanos estão 1r1onstrar até onde vai a ~eguelra un~- .. ça permnnente aos navios que cru- bcndeira dtsfraldada. Para se incor- não se intimida. Com menos eloquen
opondo te-naz reslstencia, st>ndo enor- versal. (? custo dos proJétis de aru- za..m aquelas paragens. Asslm é que parar a uma déstias sociedades. o can- eia. mAs com maior )X)der de expres• 

nieb as baixas para amb.1s .1s partes 1~:.~~~ttl~~:· !~~~~ri10~e::· lf:i'~ib~; ~~~~~~e~~d~n~~~~~/~~;;~~~~ e~~~~= ~},.dªJ~ r~1~v1: pS:ov~~~~~ter\.mª d~~~u!~; ~7~it~ª~g ~n~~~:i6 ~! ~~~~~~~sp~~~1~i~ 
A JLHA :Ml'SORCA TERIA SIDO 0 _ ::ilvos moveis, que é praticado pela ma- nadas. H.Cebia o titulo de "Fuchs", Desde jantes. nos inumeros. quasi diarlos 

Fl:){ECIDA A' FltANÇ:\ E A' JN- rh:hn de Guerra. de quasi tOCh1S os ·------------ então. ficava sugelto a uma aprrn- encontros que é protagonista, replica. 
GLATERJtA p:líses, algumas granadas não explo- u e % dizagem 8."f)etial que conr;lstln em be- Sfm demora E não chegou á vlo. de 

dem, incto ter no fwido do mar. Es.~ MA ~~ç ~ O ber, cantar e buter-se Terminado i.s- fálos porque me intt1rnonho entre am-
PAJUS, 6 !.\ U~L\.OJ _ Consta. fáto ~;u~eriu a idéi~ de se r.proveitvar. "' " so, recel>la o gráu de oficial. Duas I bos, como passageiro do carro de meu 

a.qui, qul' 
0 

govêrno de Ban·elona te• 1 novunwnle, essa..s -~1a~a~as. Uma vez ou três vêzes, por semana, os estu- n.miso. Tudo sanado depois de estra-
ría. orcrrC'ido á Fran('a e á Inglaterra te_rmmado os_ exe.rc~cl0s oc_tlro a~ alo, u MA TA e ,l do.,ntes ~e reumnm, em uma cerve- nhar a colera Que dêle se apoderara 
n. ilha da i\Unorca, c.Jmo bnse na\·al os reboco.ct01~s 1etiram_ os alvos assi- j .. '-1., J0;ria para beber e cantar. O con- procuramos eu e meu amigo, estudai'. 
para a.s suas esquadras nalnndo, porem. o perune~ro em qu_e J Ct'rt_o · .~rn d~rlB~do por um ''F1_1chs- ª" caui:-a~ do despertar da nncestral 

Os circulos responsavé.is consideram s.e desenvolveram 0.S exerc1cios. yi:n,1 ·u M D u E I .· o n,:1ror ~ Penod1camente, é-rn. (t Jt-- l'Udez:1 que .se apossa do mais educa-
usa manobra como wn meio de pn- 1lot.ilhn de barcos de pesca. se d1rige _ brocto u~ :·catmnent.". ~.:;a !estt- do ciclocião mun ncldente de auto. Se-
turbar a poUUca de não-ing('tencla (' então pnra o local. Nadn indl~a que vldflde éia tcallzacta com muito nptt· rã que o podC'r de manobrar um ré.pi-

elas tenham um objellvo millta1 '1 u ~M ;" ~ todo.e:: comparecJ3:nt em gran.de do automovel assegura. ao homem, 
criar tlllta. reação por pnrte da. ItaUa. do. parece mostrar que são reahTlent; T d d U • 'd unl~~1m~. A consequenc1a déssas reu- '·<'U po.~suidor, uma reminh•cencia ele 

hwnilde~ pescadores, que se dedica.rn ra ições as ntvers1 a- nió ,,, érnm os duelos. Esses ~ncon- nm poder nbsoluto qunnc\o como che-
0 BOMB.\RDEIO DE BAD \LONE nos seus mlsteres. Realmente êle'S são des alem~s ~~~. ~1~~1;~!06m~·u:;~ t~f-âaJ3Jt~~n~-~: re de _J'amilla ou _de clan di.spunhn.. 

ATINGIU TODOS OS BAIRROS pescadores. Os componentes dessa :::.ui"Llos esses duélos. A honra t'Slt\~da~- ~omo ~enhor da vida e da morte de 

BARCELO'.'IA, 6 (A UNIAO) - O ~li~w~:~/e~~~:.ma Ut~~~f~n~~~~fese~t~~~ 1Correspond8ticfa 81Jerial \Jfp· ~â~~' :?cãºa1:~I~ s~º~:~:~·r ~or:i~· O~ ;,'"Ut~~~,~~;~a~:s:l~~o~tJ:r~~~C~l~ e~~: 
bombar,leio tlo~ rn:iõe!'; nacionalistas de re::iliznr não é isenta de perigos. Es- ';aª:% aR?"·~.d~.;·Agencia Star", estudantes se sPtüiam honrados f!m rcac;(io v10lenta. ref.ultado ele tun dl'-
~!:ltra Ba«lalone atingiu todos os balr- srs homens realizam a mais aitscada comrter tni$ e,xcessoo. Êra numa pro- tsequil_ibrio entre ª. fôrça bruta cio sub-

Houvt> muitas morte~ c grandes prl'~ de todas as ~sc~rias. rSão l é ~:t~~e tE,rclwfivirlnde da r B. R. paro vn. de virllidnde, QUf' causav1~ im·c,h consc:tnl~ e a 1 tór\a roercitlva da 

Juizos rnateri.ds. ~=~c~ 1~~e~u~ ºn~ ~t r~~l~;erur ~ A UN!Ao, ::. ~~~~6~nfr!d~~~:~tia~i~1 ~~!1~~ ~?~f~=~~? ~~poet1~~~~ ª~~l~taçjgix~ vi~~ 
t:: ,\VIüES REDF.LDES BO'.\IBAR- gr:tnadas, que durante OS e~:r~~io~~e Peri.i:; julho -· Os "Corps" e os iénl bastante discréto e ~om aenti• f.s.irlosos como contribul('ão á. reso-

DE,UtA)I BARCJ::LOXA t1ros afundarrund sr~1 l e,~P E J . hao "VertilnburKen'" tomam a renascer, n lns para prevenir os arltagrmistns, uç o o problema 

:er~:t~~~~~:e~ra:em.ª e~l ·cadS:etarr~= nn Alf'manha. Êssas associações, que ~~l~t~~r:Se t~~~:;~~~ão 0P~l!f~\ ~~ di:~: ªct;a:;1a :ci~e~~er~~·but~~~~.ita~ 
BARCEI,ONA, 6 (A UNIA.O) - 13 

triJnotores de bombardeJo nacionalis
tas ~obrc,·oar.t.m, ontem, e~ta ddadf', 
laçando GO bombas 

OTIMO NEGOCIO 

r.ula. pet·to de dez. a q~lru:e balas de ~~~~r::~rt!:~:~n~iri;!~~ ~~~d~i~)~~ct!t~ braços rom couro e o nnriz e O<; olhos Q\tl'r-me pJ.i-ece: ~('"ln lut1 ,Jt.uno 
nrtilhartn. !', mtssao desses orig_inais re:nder culto á coragem. tlas marco.- com uma mascara. 0:3 duélos nfw êmm "trst" pnra se conhecrr do V!tlor de 
ocscadores e grn~demente facihtada \'am. também, a.~ diferenças exlstenU"s, de morte. As espadas não tinham pon- um governante. Antes de a.,;sumJt· ~s 
fPJo.s cartas ma.nttmas. Multas vezes i entre os nóbres e os burguê1,es. Qc1 ta, rm compensação co1·tavam como rédeas do pocfor o cnndtdato a.o go\'er
surr1em duvida ~óbrr. o lo?nl em que/ n6bref-i se tnte~ravam nas filet,:as elo nn.vnlhas. Os encontros duravam um no (le wn municlplo. de tm1 Est1do, 
as balas coiram. Um oficial tem po-1 "Corps" e o.ç; burgufzes no "Vr.rbin- U"mpo enorme e só tRrllLinavam dcverh.1 se,· obsE"nuclo como ,i,;c com
rém, em sru poder uma copJa. da ca- burgen''. Ambas se odfnvnm, profun- quando os duélJstas colem exeu~tos e port<1 dinnte de uma ··c1ireç.ão" d". au
clernêta ele Uro!-i e pelos seus cnlculos damf'nte com esse odio que só a~ di· cobertos de sangue. Ante& dn Ornnde tomovcl muna movimentada e Jebrll 
é possi\·el encontrar o local aproxima- f<'rençns de cn..c;tn póde produzir. Num Guerra o Kolser Guilherme II ha- urbs moderno. E i,;ó nquêles que de-

V~ncle-S(' um pequeno negocio, dP· cto ,onde a bala foi parar. E!ótSe~ mari- ponto. porém, é1As estavam d«-' ple- vb prolbldo o. realização desses dué· monst1 ns.c;t>m sei em pos .. •mic1ores dP wn 
pendendo de pouco caplU\l, local ótl- nheiros encnrnm essa perigosa. tnre- no acórdo, em desprezai· os estudantes, l'ls e mnndou dissolver 11s orgnnlin- forte ·•conttole" 1>6b1c ~e\l'- nervos é 
ino, no bairro de Jaguo I ibe A avenida fn como E;endo um esporte e ch(•gam j que éram cumpridores dos seus dev~- ções <'studRntinns Hitler, porem, e.~- Qllf.' tl:'rf:\ln dlrcitu n. aspirar a honra 
Pioria.no Pcixóto. n.º 3HO, <•squina. da m,,smo n estabelecer concurs~ para res e no ódio noo judeus tles éram . tá procurando rcs::iurar as ulorlas da governnnça. A menor,, que não ~e 
12 de outubro. o ponto contlm agua saber quo.m é cupaz de pescar maior excluido.s sibtematlcaI'l!,ente das suo.s Ida antis:a Alemanha e não será d(' ad- compromrtes:wm a repetir lentomcnte 
t'ncanada. Jnstala.t;>úo d<' 111z e r.omodo:-. numero df' balas. A caça a~s torpêdo1, ! organizações. As a&c;oc10ções, qualqul'r I n1irar que os duélos voltem a figurar 

I 
as 25 l(>tras do alfabeto todas as \'ezes 

i;nfictl'ntts p:na lanillta. ~~t.a~se no tnmbém. é emocionante. 111.a.s nft.o a- que fósse a :ma categoria, Unham seu I como bimbo1os de honra paro. os estu- qne a colcra os empolgasse. como ocon-
m,:smo local. 1 presenta tantoo ribcos como a pesca efitandarte~ 1:1ua.s córes, .seus oficlals dantes. iClbavp. wn dos mestres de Auausto. 



ÚLTI 

AO 
DESPERTAR ••• 

Obtenha bem 
estar para o 
dia todo com 

ENO 'Sal de 
F"rutta' 

TODOSI 

Po~súe a Jni.:laterra munero"io~ 
jtirnais diarios. algu11., do·· qu,,L~ a
tingem tir;t~cns re!-:p-'.."ita\'d:s. ~ 'o 
ano de J!l:;7, a cifra média foi d::-
3.350.000 exemplares para o "XC'ws 
of the \\'or1<1·· e de 3 250.0j:) p:ira 
''The People". O "Daily Express" 
ve-m em seguida com uma t?r'lgem 
d<" 2 .. 170.000, vindo Jogo ab.:l:xo o 
"Daily '\fad ", cuja tü·ag•'m média 
alcança J.65fl.OOO cxernpla1·~'"ii. Doi~ 
jornais ex<'edem ainda o mi.r ,lo àc 
exemplare~: são o "Daily Chr.::mi
cle" <:im l .38ol.OOO e o ",")nrthy 
Exprf'' s" C"om 1.333.~00. O D~ily 
T elegra.ph ". cuj:i. circuLtcão r-M 
1930 era apena-; dr• 17:i.MO nfm
plares, impl'imia 5n.ooo em jnnho 
de 1937. Quanto ao \'{'lho '·Tim('G", 
cuja irradia(:'fi.o de ir,f!ul"ntia é 
considera,•el, ,ua tiragem ,·aría 1.1m 

pouco: '()assou de 189.000 em l.'l35 
para 193.000 rm l9~i. E'. pnis, do•, 
Jrrandes quotirli:1.no}i brif;rnicns Cl 
que menos circula: não oh :ta1ll-, 
sua opinião r :l qu<' maí.~ J)rep:ll~
drra nos ::iltos C'irculo•. politi"os da 
Ingl:ltcn:1, sc-1,:io lle todrr :i EU?''>
pa. 

\s aci.,f's das compa11h!a:, ame
ricanas ~UI! ( ,pioram a int.in,.trL\ 
a..ronáuti(·a nam as QU':.". 111, Pm 
do ano pJssado, encontra,·am me
lhore.~ cotaçcjes na Bolsa de No\-'a 
York. Em dezembro, ela~ tinham 
recuperado ~O<<., do ponto mab 
bah:o de todo o aro. ao pasrn qut> 
as a-:ões de tn~1:H as demais in
dustrias. indm,i,·e a de automo
,·cis. h.a \fiam rccupenulo apenas 
Jcr; no referirlo mês. Csse ress:ir
eimento se e' plica pelo fato de que 
o ano d<" ]!)37 roi o mais proveito
f o em foch a hi~•toria da indus
tria. de aviões nos Cstados Unido.-.. 
A, vendas representavam a soma. 
1-'ital df' 115 milhões de d')larc~. ou 
5C(, mai-. do que em 193G. E, o oue 
é mais import::in:c. ª" C'ncomen~as 
j:c r ecebida -:. cm tll'zPmbro de 19~7 e 
a·~ que esla\'am ~.enclo esperadas 
iri.am lc,·ar a produ«;"ão ao seu 
mais alto ~:-átl de rendimento até 
J :t-tfl flual 1 razão df' t .. "713 nha 
pro~peridadc para o Psplendido ne
g,,".lo df' a,·iões? :\luito ~impl':'s: o 
rtarma.mento mundial. Embora 
ti ,• balhc.m intf'n ... amente, as usi;;a-. 
ecropéas e i:tponf',:,s u:to f"h·,.. :i. 

p.;· ra as encomenda~; e as elos Es
tr ios Unido.!<. é quf' têm dP salYar 
a -s:ituarão. 

l<'m LnmI, es, abriu--s:c hn pouco 
uma cu,-io'i:~ f"'.\l)o't ic;;'o : a eh• f-'êlo:-. 
de charuto'-. Xão se pe11se que o 
<'OleC'ionador Sf'ja. um fumantt- rico 
e bem TC'lacionado. :';r-(ia di'-so. E' 
ar •nai um marujo. _.\ rin·un.-ta.n
"; ~1.- ~,·r hnm<"m <lo mar f;idlibu
lh '. i'.>liác;;. a col1·l:.1 do., sc·lo'i, CJU<' 
f'1 • anôou arreb~11hand,1 nos ,li
vc ·sos pai<ses e <'Onst'guindo, mes
ror,, Por troca, "'Xemp1ares de ·• co1-
1<' ,,s". porque. cnm rfei to. lia ou
trc-s coledon~dores. "1::-is a c·oler-ão 
du m:irinhciro inl:!'lês é tifl::t na con
ta de h rh·alizavel. Ba~f.a sab"':'-"-f' 
"'' ~ nt>l:t fi::ru,ram sêlo<õJ dos celorhrns 
h.'lvanas "lmpcrialt:s.,. qup, fuma~ 
v.-1m Napolt>áo UI. Bismark. Edu
ardo VII e o Duque de )-1orny. E o 
interessante- é que as etiquêtas a
firmam que os sêlos pf'rtentiam 
realmente a charutos fumados por 
a.auêles fi.rurões hh:toricos. Parece 
que- não ,;;t>rá faC'iJ a prorn <lc-.~a 
a.;1«•rf':\Q. 

Jo.,n PE.'.,úA - 1i_uh1fa-frito, 7 de jullrn <li, 19.~~ 

RIO, 6 r ~ N,> O fu 1 ..:i011ârio:. pú.-

hlicos e' Bnia ~olii it rti.,.;,1 lO prcst~ 
àcntc C'et•1lio Varia aue ô:sem ex
~ ·nsi•·a.. 10c. r\:Pntuarios estaduais 

NOTAS DE ARTf. 

deral do s,~1 11co PulJhr::o Civil, e·,;:a 

r. inr 1clo o a., '.Unto. opinon QUP os Es
tados deveriam adotar idP.nt.ico me10 
de indenizar:5.o 

1 NOTICIARIO 

R E G I s T o 

127" AN!VERSARIO DA 
!raDEPU!OUCIA DA 

YENEZUE.LA 
O~ CU)li'Rl~JE',T(>s DO PHis 
.o!DE,TE 1;ET,LIO \ \Rt;,\s 

\O HEPu~:-mYL\'\TJ'.'. D . 
Ql ~LF l' \!,:, 

RIO, n e.\. .) - O p,·e,,-
1 
dente Gt:ttdio \·ar,~as, po,,· i.,lcr-1 
médio do ~4.·u a jud.1.nle c1e 01·-

i dens, c·,,1:iliio 'lanuel dos \nio~. 

LO:s;DRES. 6 tA CHAO) - O Go• 
vêrno inglês continúa a envidar todos 
os ~sforf'os para c·onseguir que a. Tur
quia, n:1.· C'Ventualidalll.· de uma guer
ra, seja sua aliada, ou, ao menos. per
maue('a neutr;:. 

};ssf' fáto n•jo ~e confirmar por oca
sião da aprol'a(,'ão prla Camara dos 
Comum, cm segnncla discussão ele wna 
1f-i que concede á Turquia um cmpre~
timo dP 16 milhüC'::s de libras, das quab 
6 milhões deverão ,<'r t>mprcgaclas na 
co!npra (l(• armamento,;; 

.Acredita-s<- que já está as.-.t.";:rurada 
a p3-;'-agrm dessa lei cm tf'rceíra dis
cus.sáo, ~-;sim como na Camara dos 
Lords 

ALFANDEGA DE JOÃO 
PESSôA 

NO PRuSl,lfll .; 'bADO, NO "::4N
-rA ROSA'', 1 ) Cry·ri:.RT') no VTO

LIN'ST l r• (,VIS DE QUE•,,yz 

1 f 1.1 , iou c·1p··1p! · mt•;\io., :i > cm ,a1-
7rn_ Il' l' ('C'. Correi"' ~ T~- 1 x:tdor ,lu1ío ,...;ardi ia \'enC';·u.·' 1 

.: ao ,-, 1 j"{''l:>nt: .""c1'·ertmdo- \ por motin, ela p;,:-. 'l'rt:m onte•n 

1'.\ob da Secreta.dai 

lri,, ··fo~- 1.::-1.:-,_,ro.mas rd.1do:l para_ ? • . • • • ' 
'B 1rl)os, _·· P..ectaç.:ío com~rcio; Redn-

1 
do 1. .. 7.0 an1ytr:,,,.11·, > da 1nrlepen-

... 1 ,, :i.sil Nô,fJ; R.:claç-_.o do Norte. 'Í("'i.ncb ri ·::i~•&Je pai~. 

o sL Inspet0r baixou. a 5 do cor
rente ':l portaria n.'' 258, do tcór se
guintr> 

CJr:/orm"' ict a11d11r·rn11w.·. tcrft lu

qa.r nn p1 rJ.r:1 mo sálitJdo. 9 elo c·orre1i

l.c.· o cem~ rto q11,c , aplmu1ido violi

n'~la pa 1riC10 CJ011 àP Q11Pi.ro2 i 0·a 

o in:-pf'tor. cm comissão._ lrnnscre\'e, 
em .,e;uic1a ptira conllecJmcnto dos 

R'EINICIOU•SE O "EXPURG' O'' c,rs agentes fiscais do imposto de con-
sumo, desta rircunscricélo. as porta:1-
as n(·s. 66 e 67" ele l.º do corrente me~. 

j rcali:ar ne.,ta Ct.t'"'l·taf. A refr .. ida fes-
LC! de a te ,,, 0 tuor- e-a a, 20 e meia 

J 1 Jrac> daqut>f(' d a r·o, •an,Jo rle 11111 

l e colr11dc p-oarama d"' au1n-re /'lmr..,-

NO EXÉRCITO 
da Delegacia Fiscal do Tesouro Nac1-s o v I E' TICO onal. n"'ste Estado . 

~ .. Sr. Inspetor áa Alfandeg~ desta 
capital: - Para vosso conhecimento E' 

devidos fi.ns, transcrevo abaixo o teôr 

1 
o , nw·,onm e e trafl.oc '"0<; A orga

n ~acc•o ela rir m:r1 unte · ·e a ·te, sa-

l 
1->a dr t fc]a'lo conLer. ta. te,n 
,·e e1'1i..; J a rolaovra o do conl1e.,1d0~ 

t.. , 'o n 11 ro e Aw1~sto 

ela ordem teleg:rA.fica n.0 452, de 29 de 

A nova fase de "deoura-r.ão" at;nge o l~go Baika! - ~~1
;
0

01~~i~~:~· da Diretoria das Ren-
De ruo S'.l de junho de 1938 - Dele-

Onze condenaçêes á morte - 400 mil soldados estão lt~~3:1
~~ª~ch"c!1~~~ib_: COn~1~~:v; 1;rc, 011.. 

,llarmfln 

---- l concentrados na fronteira do Mandchukúo - A 
de\-'ici.o.s: fins Secretário chefe gabinête 

prisão ~~per.gi\~is!~º· p~:;i:~~~:n~~n;i~~~:~~~ 
lhpartam~do e Esbfísfi. 

t P. t'u lhidade do secretál'io geral do Komintern 
merciantes atacadi.:.tas Rio de Janeiro 
telep·.-una seguinte: 791 -:- G de .... 
27-6-938 - Re:-postn oficio 25 de ju
nho corrc·nte sôbre selagem stocvs te
cidos sl:cla - atendendo sugestões no 

O dir,_·tor clí' E:·tatística precisa fa
h ·. c,)J.1 urgenc1a, co111 o.e,: ;Ts. :M:•b:o·, 

1 FigueirC'clo Ó(' A11dra:ic f' 1..-~1-11 P"re1-
rn de Ohvetm, ngf'ntel"l de E-;.t·lt1•;ti
ca Pll1 Tn e Pil p,1Jrr··ivam 'ntc 
1, ln ~u 011vid;t o me:,mo!i a to-npa-
1·~·' r~:11 á r. teric1"' r· partição, no Pa-

pr!~~;;~f~\ r~·t \to~~f~1º1\1:~l-~~f~';!i~ 1 j!~ti~is~c ·Ie rJ micio do c·onflil-0 
~a i11f01i11:-un qu,., n comcrou o pr~ccs-1 

üio- ! me::mo contidas dt·claro haver sr. Mi
.ni~tro visando fucililar execução cu·
cuhlr Ú.ª 23 publicRda "Diál:Jo Oficial" 
21 mesmo mês. pen11iticlo seja lançada 
coluna prop;·ia modelo anexo referida 
r:ircular njo o comprjmcnto exito de 
cada retalho. rol'Le ou peça tecido mas 
apenas rctall1C' corte nté três metros 
e peçrt ou corte de m~lis três metros 
sendo pe1mitido comércio organizal' 
lu.:i.s relações distintas. <A:-:,;.> Ah-al'O 
Ca!'ri.lho - Diretor RPndas Interna~:. 
- Saudacóe!;. 1Ass., Sa.lusiino Rufo 
\'i•1a:rr2-, Delegado Fiscal·· 

' i· _io ,-;ff"rer 1nas 

o (lp ··rllpUraf'fi~·· no seio do exercito O CHEFE D.\ G. P. l. ,o EXTREMO 
ov Pticr.1 inici:1-io cm fins cto nno pas- 01'.jE ·1.':·: FUGIU l';;R.\ O .J.\l'AO 

, I\JO c:on1 n fu.iilanwnlo do marechal 
'T'• 1i':'l ·li.evskJ 4ue foi acusado de tro- T~_ndo co11''cc:mnl.ln de que a ;!'& 
t k sm1 . parti.d, do J rc•mlim \_111ha em 11rcç ... , 

Y) R o R R o G A D A Ne..-;.;_.;;.i 0"8~!foro. w funa ~anguinarb da c.:ua pt..;sóa. o sr. Ln·sko'.v, c1.,e(e da 

., Lrn"' nu• um 1 ,,rpo de ot1c!:111- oert-.~n- a\:i:-o. p:oirn o M:in(chuekt!O. d· orúr 

1

, o dit·'dor wnncll!o dü~_mou compl"!- a.~- V. 1'0 Extr,:mo or, .. ,,tp fugiu, de 

a m,raloria dâ (~:v:ura t•.tne., á ff Ião ria frorU,eira ~~g~;:rs~:~~çãºo .~~~~~~~~!l~~crrnclo ~ sal\:o 
RFF(."RC'e\DA~ .\.:~ G 1 \R'.'JIÇOES SO- Ao tempo da iuga do sr. L1u.s!\.ow, 

Comun1c.in fo 10 r ;, r· ~1tor F"'- \I1:1.1C'\S '\ FRO.'TE!R.\ vários dos !--'P\.LS mai1- in1~mo., col~bo
·· Sr. In,;pctor da Alfandega desta 

~apital; - Para vosso conhecimento e ,· I pr01:·or;;.H·1o.· ~ o dia t0 !11ta Yo\RSQUTA 6 •A UNIAO) -- Oh.ser-
,,. t"nl:'ro. ua ·r.nr t,.r·,1 da 1.-i,~ 1 \1.don·) mili.t res anunciam que fô-

Vr-1• n, im F. B, .,,.as. · ..,rr- ram ref01 í'!Jf'!l<. '.V" rrontelra:., ~oYiétl -
io dr, C·,r. lho T"cr: '·o clf' Erl1:1ç. r·qs t:into na Burop:i. como no Man:.i-

1,.' l' }<'in"nra ,, ir~n f'1 i..'U a: C"".-::·10 daicku0. ele hl maneira que se pos
drspnch0 subc;eq.iente · ,-'.'.> renl•wr uma ránic1:.1 deft:.sa móvel 
•T"?,,.O 5 Tnto•rvPntor t-~rrrniirn àe .:-o longo fie 1odn a linha fronteiriça, 

'.:ili~ut-i,·l'do - Paláci() d:1 Redfnc·-10 - A.'.'.irmn-.A'\ ent.n•t,rnto, q11e o exér
"'ul>.o Pe~<;ôu --- A s~cr"t:.írla do C0n<:1L 'ito wviético ~C' resse11te da falta de 

;,~ 1:,~~n~~~ 7ii ~ii~t:~~h ~ ;:;n~~~f i ; ;tj~~;\~~~~r}~1r·.;.s cfo d!\1~~~~~~:cr:;~: 
'ie o;ctf'mbro mor'lt(lri~ Ca J vot11.·n.. to·• do'.- scu.s priricin;:l.is org-anizaclcres e 

;~1.:~~~\;!u~f~"i;:·:;~~~o ª~ tri~:_:n V~~ ) ~~n~\;;~~1i;{,~~g!fl~~\r~~ Ú_re~nchi
4 

1~I1~~nT~éni~u~~,\~;~~~~;:m d';,-~~~~= 1 t1" ,n,. SOL").\DO • R'"~~os , ·o 
r.as • qniE. 'TE 
- ---·-··--- '" , __ , 
OONstUm t!AC ONAL DE, 00;:~;~.;.'~',i~':~r1.~:; ."Ju,!L~'~,~'.~: 

PETRÓLEO ;11:_i;, :·t~p~ f~;~~~,~~.~l·r;~\,1;~~1~º~ n~tl b~~; 
Vc naclr<:., l'f"i nrJr, cQ.:.1tar co1ri 11-1,a 

Prorrogado o prazo para ,.-~11
·i,~0

1':'/ü ~~':. n1:;,.r:,c~'.!1fc~:;~,,,~ 
SUa instalação Ir; Jgn;~i .. JC'I eXi'itf'Utl"S l'llJ OUtrr~ par-

RIQ, 6 lA. N.> O presidente Ge- ! A '.\.'OVA FA~·J,; DO EXPURGO 
túho Vargn'i ª°':inou um decréto na 
pasta da A'"ríc11ltt11a prorrogando 0 O 1:irocN,so de dcpu1·açfio teve ini• 

1 rrazo por l5 dfo~ pnr1 :'l in,;rabc;ão cio, n<sora, partindo do Lago Baikal, 
(to Conselho Nar:innnl do PPt1·olPo. ~m t'1Jj1 zona foi ,.oncenlr~do grande 

!"ndore:; ,ia tirhJnL .--.ido ;.1" hO' 

I\IAIS t'n.t QUE co~. E!'il'lll E~C'.\- le\idos fins. tran:;crero abaixo o teôr 
11

, R ·\' .\<)~"' O D.\ PC LICIA POLI- la ordem telegráfica n." 455, de, 30 de 
TIC_\. so,·1,.:TIC'.\ liunho uHimo, da Dii'etoría dá.~ Ren-

las Intern.:i s: 
BERLI.,I, 6 lA UNIAOJ A \gcn- De Rio 30 ele junho ele 1938 - Of. 

eia Jtaya::s informa que o general c:;-en- - Del0gnclo riscal - Paraib/l - J. 
rkk Samoillvit LUí:hkoy;. vkc-c~nns:,a- ,::>essúa ~ N.º 453 dr 30-6-38 - CJM
ri~ do povo parn os l_'lec;ocio~ E~tran- ~on Co;,,ta & Cia. fabricrmtes fulJá mi-
ge1ro~. o~. Extremo.Orir;nte 1u,giu Pª,.~·,a ho e.stabeleddos c-ss::1 capital rcclamn. 
o terut.ouo n'l.nndchuckuo, a fim de c.'S- contra exigencia pagamento imposto 
~!P~~/~6):i~(s~uçoes e, polkia pohti- :~n.s1Uno produto .. fl~~á n:1ilho .. Aquêle 

o ~"'·ic-, ,li Luchlrnw ai. hrm poucos ·:1 oê.uto set~do ta11nl,1.t a!une~t1c1a, .rr-
di::\.<. ê".'C.te,· promnnclo 11 :i >ntrevhta .ul~ante nulho. ITI?lllº nao está suJei-
com o 11mustro da Guer,n :ir Jnpão o unp~sto_. A mc1dencia alcnnc:a :::ipe· 
,obre nqi-~c!o~ rf'lJtivo.<, á poJit1 0 fron- '1_f'S CtI í'R1s e taririaceos de pro~rden-
.eit.ica ela China ;1a estra111e1ra conforme correçao fel· 

· ta ctecret.o 502 de 16 corrente mês. 
OS''.F CO, 'OE.· \CôLS \' MOR'ff 1Ass.1 .\haro Carrilho. Diretor Renda~ 

Mo~:cov ,: 1A C\Pn.o, Onze 
funcionários do Comissnr1ado cta Agri
cultura fór::tm ronde'l?do.s G. morti,, .-ob 
a ncus:1ç.~o ctc ninw ele s.1.bot~ge 

PRESO O SECRETARIO Gl'R,U, DO 
"KOMINTER'.\'"' 

MOPCOU, 6 tA UN1n01 A Agen-

InLNnu-,. - Saudações. 1 Ass.1 Salt1stl· 
no Huto \'inagre, Drlegado Fiscal" 

Farmácia de plantão 
L:,;tn. ele plantão. hoJe, a Fa1·· 

m"-c·i:1 Confinnrn, .'\ rua Mnctel 
Pinheiro da oficio;ja P A. T informa que foi 

preso. ont:~m. o rneral Gt"Ot'gf's Dimi
tr('lf ·~ecr~t.liri" í'''Pl ,1,.. f{,,minll•·rn l'-------
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FERNANDO LEVISKY 

Ha um ndagio que diz: ··cada cidade 
tem o seu louco". E é muito comum en
contrar em qualquer cidadezinha pe
quena um tipo esfarrapado, esfomeado. 
olhos arregalados. espum.n nos cantos 
d~ bôca, cabê-lo em desalinho, sujo, mfll
trapilho, selvagem e ntraz a moleca~a 
~tirando-lhe pedras, cuspindo, gn
tando: "Lá \'ai o louco! O louuuuco!" 
o pobre demente vira-se, afugenta 
o-. perseguidores. !az uma caréta 
horrível e continúa a berrando, C'ner
vando ainda mais o triste espétro. 
mos satisfazendo os seus instintos, 
fartos de felicidade e alegria. A com
pensação de valõres. isto é, a supre
macia sôbre o indi\·iduo doente 

Aprovados u,1 A~sembléia Geral realizada em 24 de abril 
de 1938, e pelo sr. comandante do 22. B. C., em Boletim 

regimP.nlal n.'' 60, de 11 de marco de 1938_ 

Houve tempos cm que a loucura cons
Lituia divindade e e:am respeitadas to
das as atitudes, por mais absurdas QUe 
fóssem, daqueles que estivessem pri
\ados da razão. A história regista ou
tros fátos tambem. mais dolorosos, ne 
certo. Tempos em que os alienados 
eram fecnados em cubiculos e como 
tratamento recibiam um certo número 
ele chibatadas diarias. As parcndas eram 
distribuidas honesta e matemat1came11-

te. Tanto de manhã, tanto á noite. A, 
:-im como atualmente se prescrevem os 
medicamentos. Uma colher de sõpn 
ant"" das refeições. Muitos dos doentes 
menui h pereceram na Inquizição que 
os ,1ulgava pactuado!'; com o diabo e ou
tros. como na Russia, por exemplo, 
constituíam a classe privilegiada dos 
"duratchk" que mereciam Jodo o aca
tamento dos camponêze.s. Eram ''uro
dlivv" que entre 0 porção de absurdos 
titubeados, davam consPlhos áqueles 
que os necessitassem. Um queria saber 
se valia a pena casar a filha com fu
lano, outro se choveria no verão f' o 
terceiro estava indeciso entre o culti
\'ar da batata ou beterraba. 

Hoje, felizmente, relegados os pre
conceitos, eliminadas as lendas absur
cias da antigmdade. aceita-se o doente 
nsim como êle é, na intenção justa de 
trata-lo por meios modernos. quer qui
micos quer físicos. procurando as can- 1 

.sas do mal. investigando a asccndencia 
inquirindo a sua existencia social, afim 
de melhor classifica-lo, facilitando a 
cura e o regime. 

CAPITULO I 

Da Caha e seus f in, 

Art. l.º - Em Assembléia realizada a 5 de Julho 
de 1937 ficou deliberada a reorganização da Caixa 
Beneficente dos mu~icos do 22.º B C .. a qual pas
sou a se ctenominnr Caixa Econômica Beneficente 
··sant~ Cecilia ··, por tempo de duração indetermi
nado e com o numero 1limit3do de socios; sendo que 
pelas exigências do seu funcionament.o adquiriu 
direitos e personalldade ele jurídica-civil, tendo co
mo suo séde efetiva o prédio n.0 519. sito á avenida 
Cap. José Pessôn, n.:i: cidade de João Pessôa. da 
Paraíba do Norte. 

Art. 2.º - São :seu.:. componentes. musicas e 
aprendizes1 ele musica elo 22.n B. C 

Art. 3.º - São consideroctos sócios reorganiza
àores, da Caixa Económica Beneficente .. Santa Ce
cilia.. todos os que na ela ta da reorganizRção per
tenciam á e'Xtinta Caixa Beneficente dos musicos 
do 22.0 B. e 

Art. 4.0 - São seus fins: 
f\ 1 auxiliar seus associados com emprésti111os t' 

beneficências; 
b l comprar predios e terrenos: 
e) crei:n mediante módicas contribuições. wn 

curso elementar de musica e letras, amplo a qual-
quer intere!-sado; 

d I conc0rrer pecuniariamente nos funerais de 
pais. espôsa.s e filhos dos seus associados; 

eJ contratar medico e dentista para os seus so-
cios e respectivas familias: 

fl interessar-se uelo fornecimento ele remcdios 
aos ~eus as::.ociaclos. ~pelo menor preço do mercado 

CAPITULO Il 

Da l) irec:ão 

f cm ~~c1~:1g~:ª!;<>~~:h:~~>~~.1:::1 i" l' ~quil!h 10 ela e x 1 

1 d• C'xercer com critério ~ bóf'! ·on le 
go para os q11ai:-: ior ek1. o ou no:n -i o 

e, pakar sem que lhC' ,ên cobru4 ü m 
dade de Yinte mil réli': ,20~0001 

Art 12.º - Constituern direitos w .') .·)e 

a1 votar e ser votado. 
b> cont.rah emprestimo ,, m:1• conto, 1ni~ 

arts~ ;·fr:p~~:e~::~.e\!;;:~:~to; · A~sembl1:ia 

qualquer membro df! Dirrioria 
(IJ pedir por escnto quaisquer inloi n .ctc:c

bem de seus interesses; 

a'I-

!( eh 

c·01,tr 

J r, 

ei requerer ?. adem1ssão de u.. ·-10., sH1.-, no cur-

sos elementA.res ele musica P letr~s q1 1;1. C ... 1· a v(·-

nha a t'l'Ntr, 

f I requert·l' bC'neficenciae; para 
trem que> ctc chrPito 

Oll pat l vu-

CAPITliLO VI 

Orn•1·es da Oireton;.1 

Art. 13' Ao Prf' 1ci1>111,c "ºm wt 
a I cumpru e fazer cumpri_ os prese nt "' 

tutos; 
b1 dar a11ch1menu, imediato ao. rN1 , r rn 111 

que lhe fôrem <lirígi~los · 
1 li "'11-c, reunir a Diretorí3 !'iemprC' Qlll 

tarem casos :1 el:1 tü1 ib1 iclos; 
d1 ccn\'ocar a.; t·es.sóes ord.i.narias t·xtr:u .. 1• li á-

rias ou de As.:sPmbléia 
ei auto,l:ta:- r~quenas e indi:,pensa"·ei: º 1L 

fJ C'K::ll11111har f'Ctn pr€'C1S"'' t1)(iO (JS(' ;f'\ l.illl-

tos ao St:net'lno. dt ;nat:1 '3.111 o-o. r 1' l , 

\ rouhe-"l' ou C'Ofli:--sc•. cc·1t,·rnH:' a l'erP id,, 

· g • organiza· 11m rel:::it rio anual . <\ 

e aprefentá-lo ,_:, A.<::··emokia me Lvu 
sar a nov:'l Diretorrn 

Art. ó.' - A Caixa Ec·onomica 
·· Santa CeciJia •· será dirigida por: 

um Presidentt" 
·• Secretário 

Benefice11tt 

1 

. h 1 deci.dir .com º .. seu .·'o.·to os C'Inl 
tacões restntas ela D1retona 

Art J4" Ao S"'t' "'t.\no c0 1p 1 

a, substi1uir o Prc,;;;1d€nte e:u t 11 
o hospital do Juquery. destinado a 

assistencia 30'> psico1>fltas é uma serie 
de vfaios edifícios modernos. circumdR-
do1; de jardins muito bem tratados, re- ·• 're.sourPiro. ! to~ 
velando umR organização exemplar. A ·~ F1sc·al . . - l)1 t-scnturar C"Om precis9~ M 1 To~ !1 "li 

divisão eiclos doentes .obedece, antes de Art.. 6.° _ A Caixa será actm1mstrada ~ rrprc~ e bem assim ns átas das sec;:c;:o~' "1~1 "l
1
P fi ' • 

n~:~!t~dC~:C~ll~;:, ~~~e::Sri~:â\~id~:~~ sento.da. ativa C passivamente, judicia} C e:,:tn;,- tendo-as sempre pl'OntaS para a lel!UJ'.J. H p, (; 

cm agrupamentos de classificação de- Jt1cl1c1ar1amente, pela sua Diretoiia _ seguintes: . 1 t 
I 

C''ll l!"t' 

pendente do estado do enfermo, seu Art 70 _ A D1reto1ia tem pode1es e atnbmçoes c1 zelar pelo nrquivo sOC!8 e ri;c-
0 

c~mportamento, ~eus des'_'.ários, suas a- para decidir C'ontra ou favoravelmente quaisquer em bóa orde1\1; 

t,,1et-.1.~dmeesn. et,.,~·d1A,·1·ctªuhanl1.e1P1t1~eCsªcº1•tºobepdecl·coe eªs~ 1 questões fóra das sessões. d J recPhPl' e enc:·•1211!1h;, i· ,;i coir T n 
.:., ' • <l~stinada ao Presidente ou á Caha dnt r o-

cuiJ"J:ii~ das mais recentes inovações ela CAPITULO III coml)etei tP apel-;iinento ou dr<tino· 
medicina psiquiatrri, i:;ão os banhos rlc ~' lêr em ~e<::sào E-. nro JOf..ta~ lu 

~~ef~s:0~1~:~~~~te\~id2u~0 ~~t~~~re ~ºJ:~ Va'i rendas sociais ~oc!~.~ :_ d:::~i/=~~~:i:.n; :mur 11 c 

~:!~~1
:~~~oª~~~~~!on~~e;:ecct~~~~i/~ Arl. gy -- As rendas sociais serão constlt.uidas: gi co1abor::n no relatai io am 

perfeitamente o estado do internad·), ::ll pelas mensalidade/o. dos socios: Art. 15.° - Ao Te:oureir·, co:nnctr , r _ 
~na~\!~~1~1~~co. tratamento. reginicn I bl pelas joias dos novos soctos. a> escriturar o "C:'.'iX 

1

\ifp1·cn 11· e t li\. 
Os doente:; são rigorosamente obser- · e I por ações que a Caixa venha a emitir pai.·a g:Ol'(.'Samente em cii:1 ht~m .J' · irfl 

O 
df'mE · 

vades, afim de que não poS&am praticar a compra de imoveis; a se~, c:~:~:en:.n ·,ob sui" 1. spon .. 1 uE,:"tctf' ·, 
desati11os, crimes ou t;lt1ctào'. Os pra- d I pelas rendas de imoveis; 

~;d:â~/f
11

:~
1
~:~

1
;1

0
~ ;~rÍ~~.c1~~~~~~~- ci pelos juros elos emprestimos feitos aos socios; 

tes. A pintura interna das salas tam- f1 pelos juros do capital depositado no Banco; 
bém. visa o tratamento e o emprego dn. g1 pelas mult.as impostas aos sacias; 

1·pndas sociais e dO<'lllTI~ntos resne, 1\.c,:, T,..,0 

jam · cautt..las. rndernêtas. rc•cibos dt-· ,1.-.1·0 i10~ h· t'-

cários, talão de cheques. escritura'j d< imov · e· 
e:1 rr-colht:r obrlgn··orü:.mente ac 1~ n1·u 1..lo Pr 

CAPITULO \'II 

Ua admi,-.ão d(• .,oc·JO" 

Ar 17 O ~meios !-iCrão Mtn11Udos nesbt 
e1111açf.io media1~te propo;;ta t}Or e~rito. assina-
001 um '-Otio em pleno 2ôzo de . em direito: 

1C. L, q1J ' ~1 . á le\-Jàr 1. :;,essã.o, e "ubmetida á 
nltc1<;ão no caso f,.\•orwel mq1·r,ll'-Sc-á a ·e::::sào 
rl Inlr"'l::lÇ:10 

1.J C e ~udic.J.aw a admk :10 na Caixa po-
dt :ã e. tar otr 11âo 1,res1..•nte á !):es-<;ão C'm que for 
<ipresentado para ingre .sar no qnadro ,;;;<x·ial 

.. Um ·111ico ·.>cio poderá apr,·-.ent:1.r \';i 

rio candidatos. ~.inda que em uma 1rn:::-;mh. sessão 
Art 18.º - Ai propostas nf..o :-;erão ck'volvkfas f' 

'1l • ry_uiv~ mesmo qu o propí' t 1 ll.à'l t<·nha 
c;irlo cr~ctto 

CAPITULO V'Il 

I\• l! 'J º' fu11 ;o~ cw.1. "l' '° con .. 
H ·bas. riu1: 

n ,por, .'e. oue ,<' c·on:.,tiluirã de 2 J 

.1u1 os dos 50CH ~endo df'¼ que Sf' · l 

r pt P f tno' t cnwryn. d inlO\ r1 

1),1 nab~l;:11,,el quf' ,e ,·on~.tit tirá do 01ttro 

co C...0 f"il I e 1uro. do ,ocios qual ~o t' 

1 n, r 
e, 

rn , om autoriz,cõo urévi,~ d,'1 As.sr-mbleia 
"J'I)' de P.~:ped;e,ne, c:onc.:t1tuid, r as rPnda..
r. t~in as ld. :1 h, ~. i r, l.. do ;'l'L a.0 destr:s 1 qu 

t, l 

1'' 

1 H ·b.:i: de bf neficP.ncias qne f' C"onstitUirá 
"1-id ele q11e t..rata a letrA h do rt. o.0 dos 

E H 1tl).- e •1 ts I t. '\,~ que a Assem
~ , ha ., <.'rí'ar ext~ :i.orclit""«ri~nH'nti 'imra t~l 

CAPITULO IX 

1 As ~~srml. 1"'1a· s(· ,·tumão por con-
c10 P e ,Hlente. no mínimo c!U:.ls ,êzes poi 
1a tem por obiéro ~ eleição '- posse da 

fJrla futura 
\ri n ° - Se reunirão tambóm a,,;; As.~emblela.::. 
, ·l.inarjamentt:, a requerimento cio Fiscal no~ 

e ktr2 t" do art Hi.". do~· presPntes Esta 
.u a 1-'equeri!llento de ctois térco.~ c2, 3 1 d0,'-

1 gózo de scns direitos socü .sendo que 

1, . .,,. 
1 

il 1ma hipótese funcionarão rom. pelo me
ll. t~rços 2 3l dos socios. na primeira can
o, e na segunda com qualquer numero; f 

derhões · amará C"onhecimento u Justic:P 
i ec ... ssâ .. 10 

,, 1 

:::2 ,., A Assembléia Geral con!';tltúe o po 
m <la odedacie e néla st' deddirá tudo 

e,._ o ~·ado ctu1culdarle 111.. ~e.:sõcs or-

CAPI'fllLO X 

rôr .suave e amena do asul-ccleste, se- 111 pelas ofértas dos.Grandes Beneméritos· ~:~~~ª·e c~~~~
1
~

1~1fi·d~â~.v~~~~o a~º e dl~s-.:-. i, pelo ,·e:mltado da vencta ela~ cautélas im-
~il quaisquer importancia~ excecte11tes dt:' 1:000 (lCJO :.!i,'' Sempre qu~ :,;p nµre:-.entem neg;oc10,-
f moéda 1 . :--em ? C;üxa e que haja numerário tui 

os enfermos passeiam µelo patéo. pressas: 
Cada um é um mundo de reflexões. jl peta taxa especial de 2r. cobravel nos em-

A Escola ··Dr Pacheco e Silva" ê prestimosa e.e. de 30 rtrinta1 dias inc!u:5ivc: / 

f1~/e~~~ll~~~f;.ititr~~le~~aa iuªzr~O i~~~ k l pelos pPCUJiOS CU ÍclOS ('111 preSCfl(,'aO 
~enso. Na estrada. esculpidas como se 
fôrn lel. brilh':lm no Di.'Ol'l½t-, ns palavras CAPITULO IV 
do fundador da escola: "A cre'.lnça só 
1Jra ticarja. o bem se só do bem lhe dês
M·mos exemplo'' Verdade da qual todos 
fog-em 

O Maniconio JudiciA.rio por sua vez 
C' um hospitnl para os criminosos üTes
ponsavei.s. 

E nisto se reune a ativa. e eficiente 
as~istencia o.os psicopatas em S. Paulo. 

São dois mundos. o de fóra e o de 
c!cntro. 0.1 dois, parece, julgam um ao 
~~~~o a,~ louco. Com qurm estara a ra-

Art 9.1' - A Caixa manterá wn serviço de em-
prestimos ao:- seus as:-.oclados, nas seguintes con
dicõe.<::.: a conta corrente de 30 dias, e a p razo de 4 
a 10 mt'ses. com juíos na razão de l 1; ao mês 

~ t.º - o sistê-ma ele r m prestimo será o de juro 

descontado. 
.' 2.º - Nos etnprestimos a e.e. de 30 dias será 

cobrada a taxa. especial de 2';. obedecendo ao mes-

FORMIGUINHAS CASEIRAS mo ~::~
1
~~-º __ os empresttm os serã o feitos me-

diante cnutélas empressas, do m odêlo existente na 
!ó d.~apparecem com o 'Qao d.O UDllll T esouraria. que serão, em primeiro lugar, assinadas =u~ ~~~~~i!'! •:=:::. e O e= 1 pelos con tratan tes . depois visadas pelo Fiscal e, fi-

eapectf' de be.rataa nalmente, autorizadas pelo Presidente ou seu substi-
•ftARAFORMIOA st• tuto legal, com a .palavra: P ague se. e assinnturn 

IJ)coti tr& .. 89 n.&11 bõu Pban:)&01al t ou rubrJca respectiva 

DrosarlU CAPITULO V 
D&OOABIA 1.0NDBJIS 

De,,cre~ t" direitos dos sodos 

e]) :1.present,ar relatórios ou balancetes men · l. , que trata a letra a do mt. 19.0 destes Est.J 
jo .. C:lixa ··. t , ,w corref:ponda á despt'sti de papeis e pre:s-

e I não efetuar pagamentos sem o ,i ... to cJo F"io;. f: ,...;l 0 ,;,,, at far-se-fl. o negocio. depois df' riprOY3.< 1
,., 

cA.I e orclem do P1·esidente ou autori"J•~ão outor a·',, f',n "u ci:'IJ11peta,tc 
em reunió€s competente~; -1 ' <.;;Cmente o-. -o"iO:-- n•orgamzc•tknh 

f1 não conctuzil· numerário cta C,tix f' '-Pll , .... 11 . 0 dir.c·ito cte tornor:i, prirtf' l'ffi to8as .,s cmn;H 1:, 

consel'vá-lo em cófre d• 1mo\e1 
g l prcsbr infornu~ç(, 0 s ou exibi: rt'ciho~ ,C'' ·1 

pre que lhe forem solicita·'a~ 
h1 entregar incondidon:"lmrnte mf'diantc duns 

testemunnas idónea.,, o ch:1.v·" do <"ófl e e bem assim 
os documentos r livros 8 ~(>ll c::i.rgo. :-;empn' qu 
hou"P.r duvirlns ou r·Lmas ele de Talm.w: 

i 1 apresentar rf'lutórin ou ctemonstraç.:i,o gentl 
das ope-raróes do Caixi. anualmente por ocasião da 
posse elo nov~ Diretoria 

Art. 16.'1 - Ao Fiscal competi':' 
a t tomar parte n~s renniõe,<; e a<;omp::wha1 

c:om imparcialidade todos o~ trabalhos 
bl pedir quoisquer esclarecimento~ ou itüor

mações, cm sessão ou fóra déla. ~encto que uesta 
ültima hipótese o fará por et,;'Tito; 

c1 fiscalizar unu\ vez por mes todo~ (~· hn
rnmentos dc:1 ··Cai'<a ··. seus documento.':. t bala:1-
cêtes: 

(J sorios dt'll\.os pas..,<.n,10 a tl'r o 
mi ..,mo 11rC'ltos cte que trata o arn ,o cH·mw. lo~o 
que 1.J rl;1cam 1 m ,1no ctP. .... icta sodal. 

•\ qull · iun ,.,otio Qllf' tonwl' JXU'lt' ,w 
qu ,i<,i.o ,1e um imO\el se re . .,tituira o Sl"ll tapita1 

em,)r?~o.clo. ,,.em lunos, em ca.,o clr t'llminuc:ão H 1-

!11ntar1a e com os respee:tlro~ lm-ro!> M' t·llmtntH'."âo 

1or 1Iw1ll11ntal'ia. 
3 Ser,10 con~i<IPl'Mlos µ:ut1cip,111les º·" .,0-

1 10', que (·oncorrt .. em pecuniartnmP11tc· na c.:om-
pra<:: 

\rt. :!5. 1 ·- Os moveis Q11e ,1 CíliXa po:-.sllll' 1m 

dat~ dr. reorg.-1.111zação pertt-nçPm ~o. 1-oclo::; reo, ~ 

1 ,a1,tzao.ore1-. e t1 C'les .:;crão entn,gup~ c·m ç: o dt' 
: di. oJrn;áo s~ iai, mc-:,mo t;W' na ctat:.i ctn wssolu
' c."iri ·,_) e. bt:"i lllll Qo.- ti'.ll,· sudo[-. no qu,1dro .-so:.-:1a1 

umco $i o djssolnr- .. e ~:o.ta .-.o<:icdade. 
· rn nl,um snl'lo 1 t·nr J1liz,1dor 1..'\istir n:ai no r1lrndr11 

dl acompanhar o moviml'ntO llc comp1a P \t~n- ,

1 

(1t·1, 1 e;_ _r- v<o o·-. 1rn.nci~ consh1ues cio rol tett1i 
d.1 de imoveL;; ,, da :l ('<1 reor:..an1..::1i;.;w s. tm, ca.i::J. ,lt cnridudt> 

e, requerer ao Pre ü.:.entt" ,ern,,P I n 11·1l .\1,. :?6 -- Tnr-lo wdo ,1ut t.«..mrn1· pnrtc· rnun• 
qualquer irregularidade. l(União d.., A, ,. n 1lci.1 : e f)mpr, fie Ia ubn~ cio :t contrtbuk.-to mt'11~I df" 400$000 

Quereis ganha-los mensalmente? 
Escreva a A. GRILU, Industria ~M. 
A, N. I . S." A Avenida Calogeras. 12· 
Sala 41 - RIO DE JANEIRO. Dese• 
Jancto amostra do trabã.lho a exe• 
cutar. remeta ~$000. 

Art ll .º _ E' dever de todo socio· r, prestará Caixa todos os esclkrrC' •Tif>: too t,e- : o.oi wil r b 12:sOlitli hl<iepem\entr da nwn.sulluacr 
ai comparecer ás sessões e nélas se portar com cei:,;arios, e dar o seu pArecer mf·nsa! uJ,r, o •·c:u- ! ue tmocia ~ amonizrçõo do hno\el pelo .... partlct; 

respeito. correção e obediência, acatando as decisões xa ·• ao Pr~sidC'.nte: 1 pantcs IPH·l tendo a.s importam 1as ti. vt>rl)a clond1 
da maioria, mesm o que lhe sejam contrar ias; g 1. sub~litwr .º Teso\U'elro cm 1>eL1s unpcchn1en· ' satr ni 

b l apresentar registo do seu herdeiro legal. Jogo , tos ate dehberucao dn As:;.cmblda, reeí'bewfo tndos , ~rt :.n o~ imovcis ctu CuLxa µodenw aer 
,ioos .<:.uo in trh,f'.ÕO nn raix~; 1 f):, doc1mwntf),'i peranie LP".tt.:n1u11h~!-;. 1rlonf'a I t•1,1,r1u:s r,,, 1 ~(I(),;, contormt.: .., nf'cc~:.;idRde:; 
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ou vantngrn..s: si vrndidos. os lucro~ reverter!\o em 
hPneflcio dos que tomarnm partf' na compra: si 
:dugado.s. o~ aluguel,; serão dados como qu6tns para 
•t amorttzaç.ào. em conJunto com a quóta mensal de 
que t1'0.ta o art. 26.º dêstes Estatutos. divididos em 
partes equitntlvas. entre ~ socios participantes. 

l.º - As rC'ndas cte que trata o artigo acima. 
far:'io pnrte dn verba a do artigo 19 °, déste~ Esta
tutos. 

~ 2.º - A Disetorfo. tomará interesse no sentido 
de nunca efetuar uma VE-nda que venha a prejudl· 
ca t as pa1·te6 

Art. 28 ° - Os soclos que tomarem parte numa 
compra fi.cartio com a responsabilidade do Sf>\I 

resgate aos cofres sociais. até o final. 
~ l.º - Sendo ellm..inado um rodo qne tem 

parte muna l"Omprn, sua parte será dividida entre 
os rer-.tantes da mesma compra, que ficarão re~
ponsnveis perante a Cnlxa por aquéla parte. senoo 
restltuida ao ~ocio eliminado a importancia da sua 
parte 

§ 2."' - Sômentt> depoi~ cte pago. isto é, resga
tado pelos parllcipan.le:s. será o imovel, no caso 
do ~ anterior, avaliado no dividendo pelo valor da 
época em que fôr ctividído; enquanto não, conse, -
y·ará pam, tai::; casos o valor ptim1tivo, isto é. o du 
compra 

CAPITULO XI 

.Art. 29 ° - o mandato dn Diretoria durnni um 
~no 

§ 1." - A eleição da l;)iretoría será feita 15 dias 
nntes de terminar o ano social. 

1 2.0 - A posse da nova Diretoría se dará na 
data em que termioar o ano social. sendo que a 
bOlenldade terá carâter testivo. para o que se expe
dirá. convites; nessa ocasião circulará Pntre os pre
senles. uma sacóla de beneficências. destinada aos 
láza.ros do Estado. 

~ 3.0 - A Assembléia destinada a empossar a 
11ova Diretoria poderá ser presidida per uma Di
retiria de honra, con\.'idada e nomeada ad-hoc, ou 
de nntemão, como também a d.i eleição. 

Art. 30.0 - Todos os lucros da Caixa serão di
vididos proporcionalmente entre os associados. exce
t..uando-se os de imóveis que só pertencerão aos que 
participaram ela compra. 

Art. 31.º - A Caixa fo111ecerá mediante o preço 
de cem réis (SlOO) cada, as cautélas impressas para 
os emprestimos, constituindo isto um privilegio seu. 

Art. 32.0 
- Os socios só poderão pleitear em

prestimos, estnndo em pleno gôzo de seus direitos 
sociais. 

Art. 33.0 
- Os cheques para retirada de di

nhei.J·o no Banco serão assinados pelo Presldente, 
~endo retirado o dinheiro pelo Tesoureiro 

Art. 34.0 
- O .socio que deixar de pagar a men

sal1dade, sem motivo JUstificavel, será multado no 
primeiro mês em 2SOOO no segundo em 5~000. e 
110 terceiro será eliminado. 

~ único - Serão motivos plenamente justifi· 
caveis 

a I baixa á enfermaria: 
bl afastamento da capital por ordem superior; 
c i reba.ixamento total da classe. 
Art. 35.0 

- O socio que faltar três sessões se
guidas não poderá pleitear emprestimo sem se jus
tificar em sessão, ou por escrito á Diretoria. 

Art. 36.0 - Em Assembléia realizada a 24 de 
o bril de 1938, ficou fixa.da a mensalidade em 20~000, 
l" a joia de admis.são em 30$000, pagavel em três 
prc·stações mensais. 

Art. 37.0 - O socio. aprendiz ele musica, quando 
annnchado ficará isento do pagamento da mensa
lidade durante o arranchamento 

Art. 38. 0 - Em caso de reinclusão de socio, será 
o mel:-mo considerado novo e pagará a joia de ad
missão 

Art. 39.0 
- Sô poderá ser eleito Tesoureiro o 

oocio que tenha no mínimo 5 ano~ de servlço no 
Exérclt.o e 2 no quadro social. 

Art. 40.0 - O P r~sidente é o responsavel pelos 
A.tos ou resoluçõeb tomadas na reuniào da Direto
ria, tiendo obrigado a comunicar em s~ssão, para 
a devida. aprovação, tudo que se 1Jassou fóra déla. 

Art. 41.º - O quadro social será composto de 
três catégorias de socios: reorganizadores, efetivos 
e novos. 

~ unicb - São bOCios reorgnnizactores. os de que 
tratá o art. 3.0 déstes ~tatutos: efetivos, os que 
lôrem incluidos no quadrQ ooclal depois dn reorga-

niznçõ.o e con1pletarem 3 mêses de vida social; e 
novos, oi,; iniciados. até completarem 3 mêses depois 
da lniclacão 

Art. 42.º - O .meio enqua nto novo não podf'l'Ó. 
contrair emprestlmos, e pagará. a. joia. de 30$000, 
liquidavel em trios prestaçõets mensais de lOSOOO 

Art. 43.º - A mensalidarte sel'á pnga indepen
dente da joia e será creditada no sacio, enqunnt.o 
que a Join rever terá em beneficio da verba e) do 
art. 19.º. déstes Estatutos. 

Art. 44.1) - Serão considerados Grandes Bene
meritos. aquêles que sem pertencerem ao quadro 
social. tiverem feito jús a esta distin ção, per servi
ços relevnntes prestados á Caba ou pelo apôlo mo
ral de sua autoridade, ou a inda pela doação de 
quantia superior a l OO&oOO . 

Art. 45.º - A Tesouraria extrairá. recibos de to
dos os valores inrleni7.ados. como sejam emprPsthnos, 
multas. joias. etc 

Art. 46.0 
- Para atender ás despé!-tas de que 

trata a letra d do a'rt. 4.0 destes Estatutos será 
crea.da uma contribuição em Assembléia, oportuna
mente 

Art. 47 .0 - O socio quando baixado á enfer
maria não pagará juros do seu emprestlmo, sen
do fixada a divida na importnncia cio seu Je· 
vantarncnto. sendo que só perceberá jw·os do ca• 
pital livre do emprestlmo. 

Art. 48.0 - Nenhwn socio elimina.do por aban
dono, requerimento sem motivo Justlficado cm ses• 
s:lo ou expulsão, poderá ser readmitido. 

~ 1.0 - O sacio quando eliminado por qualquer 
um dos três motivos acima, pagáró. 10'1-. sõbre seus 
lucros. 

§ 2.0 - O sacio reorganizador só poderá ser 
eliminado a pedido e por um motivo plenamente 
justiflcavel, ou deserção, expulsão e morte. 

~ 3.0 - O socio efetivo poderá ser elimínndo a 
pedido, por licenciamento, refórma, asilamento, ex
pulsão, transferência e morte. 

Ar t. 49.0 - Quando afastado do meio social per 
ordem superior, não poderá nenhum soclo desem
penhar cargos da Diretoría. 

Art. 50.0 
- Nenhum socio poderá retirai' todo o 

seu capital realizado sinão por eliminação ou ron
sentlmento unan.ime da Assembléia. 

Art. 51.0 
- Os emprestlmos ou endosso!-t serão 

concedidos aos socios, dentro dos limltes de dois 
terços (2/3) do seu capital realizado; para mais. 
só com o prévio consentimento da Assembléia. 

,Art. 52.0 - Extinguindo-se a Caixa, seus bens 
pertencerão aos socios que subscreveram ações 011 

endossos para a aquisição dos ditos bens, ou a seus 
herdeiros respectivos; tudo nn proparção do cn..pita l 
empregado. 

Art. 53.º - Cabe á Diretoria, decidir no valor 
dos imoveis depois de pagos. os quais pelas tendên 
cias dos fát.os estão sempre em vias de subir de 
preço, e serão avaliados todos os anos. constando 
tais variações no livro de registo de imoveis. 

1 

Art. 54.0 - O P residente não poderá autorizar 
despêsas por conta de uma verba, sem que haja 
fundo suficiente na mesma verba. 

1 Art. 55.0 
- Em C'aso do Fiscal contrair empres-

1 timo, será a cautéla visada pelo Tesoureiro, e auto
rizado o p:ign.mento pelo Presidente; para o P resi
dente, será. com o visto do Fiscal e autorizado o pa
gamento pelo Secretário. 

Art. 56.0 - No recinto social todos serão con
siderados iguais nos debates, votaçõ~ e decisões. 

Art. 57.0 - O Presidente com os membros da 
Diretoria assinarão em cartório os papeis de com
pra e venda de imovets. 

Art. 58.0 - Verificado desfalque na Caixa, dar
se-á ao Tesoureiro 48 horas para indenização do 
valor desfalcado, e, caso não satisfeita esta exigên
cia, dar-se-ã conhecimento do caso ao sr. Cmt. do 
22.0 B. C .. para as devidas providencias. 

Art. 59.0 
- Em câso de embarque do Batalhão, 

o dinheiro existen te em cófre na Tesouraria será 
depositado no Banco, os documentos e livros con
servados em côfre. e só o Tesoureiro conduzirá a 
chave. 

,Art. 60.0 - As testemunhas de que trata a letrn 
h do art. 1r,_o déstes Estat..utos, serão nomeadas pelo 
Presidente. 

Art. 16.0 
- Os juros e taxas especia is serfio d i

vididos pl'oporclonalmente entre os soclos e credi
tados n.os mesmos, nos d ias 15 de- cada mê!-., t.o r 
nando•se en tão capital realizado. • 

i único - Os juros e taxas creditados serão os 
do mê::; an terior. 

Art. 62.0 - O soclo em pessôa não responde 
subsid iariamente pelas obrigações socia is 

Art. 63.0 - Após a arwovacão em Assembléia 
Geral e o reconhecimento do sr Comt. do 22." B 
C., serão estes Estatutos devidamente impressos; e 
o:, casai,, omissos ou não previsto~ nêles. serão de
cididos em Assembléia, ou sessões ordinárias que 
atinjam no mínimo a 2 3 dos soclo.s 

Art. 64." - Os presentes Estntutos só poderão 
ser reforrnadoS após 5 anos de sua nprovação em 
Assembléia Geral; e mediante proposta assino.da 
por 2 3 ou mais. de nocios em plPno tóio ele "C'"llis 

direitos sociais 

CAPITU LO Xll 

na a ~sis têncin jurídi <'a. 

Art. 65.0 - O Jôro juddlco desta Caixa é o da 
sua sécte: cidade de João Pessóa. cnpital do Estado 
da Paralba do Norte. 

Art. 66.º - Todas as questões suSC'ltadas entre 
os socios_ e a Caixa serão submetidas a juiz arbitral 
- de preferência um magi~trado - antes de entre
gues ao fóro civel ou criminal, bem como as ques
tões que a Caixn tiver com terceiros que o accl
tarem 

t único - Todas as despêsas decorrentes de 
tnls questões correrão por conta da pnrtr vencida 

CAP ITULO XIII 

Da es<'r itur;\<;áo 

Art. 67.0 
- A escrituração cfo, Caixa será felta 

em dttas partes: social e flmmceira; sendo a parte 
social afétn ao Secretárío, e a financeira, ao Tesou
reiro 

~ 1.0 
- A parte social constará dos seguintes 

hvros: o de ponto. o de átas, os de registo de es
crituras. de herdeiros e oficios. 

i 2.0 
- A parte financeira constará dos seguin

tes livros: o "Caixa", o de soc:ios. o de Beneficen
cias, o de expediente, o de ações. alugueis e despê
sas dos predios, e o livro de emprestimos a prazo 

S 3.0 - Todos os livros seTão rubricados pelo 
Presidente, que assinará também os têrmos de aber-) 
tura e encerram~nto 

A comissão org·an izadol'a: 

J oão Emidio de Lucena 
J on .. qui'rn Pc're ira de Oliveira 
Cla ud io de Góh; Noe-ueira. 

Qu:i.dro dos Grandes, Beneméritos considerados 
p ela Assembléia de 24 de al,r il de 1938 

Sr. Tte. Cel. Joaquim de Magalhães Cardoso 
Barata. cmt. do 22.0 B C.; sr. majór Heitor Cabral 
de Ullssêa, sub. cmt. do 22.0 B. C.; sr. 1.º tenente 
Mário Américo de Moura, ajudante do 22.º B. C.; 
sr. 2.0 tte. Severino Gomes Pereira, mestre de mu
sica do 22.0 B. C.; sr. dr. Antonio Bôto de Menêzes, 
ndvogado. 

DIRETORiA: 

Presidente: - Manuel .José de Olil'eira 
Secretário: - J oaq1tim Pel'eira de Oliveira 
Tesoureiro: - Ernes to Pereira da S ilva 
Fiscal: - J oão Emidio de Lucena. 

QUADRO SOCIAL 

Sotios nor~a niza dorPs: 

Claudio de Góis Nogueira 
João Emidio de Lucena 
Joaquim Pereira de Oliveira 
Cla uctio de Almeida Serrano 
Manuel Chagas de Olive1ra 
Manuel José de Oliveira 
José Braga dos Santos 

Ernesto Pereira da SUva 
Severino Ramos da Silva 
Aristides Mauricio Barros 
Pedro Barbosa da. Silva 
João Lourenço da Penha.. 
João Cruz Almelrta 

Sucios tfe ti vos: 

Pedro Marinho 
Manuel Cnndldo Soares da Silt•n 
Sebastião Francisco da Silva 
Dan Vaz Durier 

LITZ FEIIIIANDO I CIA. L Til. 
ODUl'ROI.t. DI OIIRAL - ARTIOOIS OIRUROIOOII - ÀPP.IJta. 
LBOIS DJ: DATHll:RMIA, APPA:lELH06 011 RAIO!! X D011 Ma
LBOR.al!I PABRlOAN'IT.8. EXCLUelMbTA8 DOS MICR0800PI09 
t.arrz • TODOII OI! PRODUO'I'O!I OI: E. l&IT., TODO MATSIUAL 

u M s u c E s s·o 1 iNl'IIAQU~CEU -SE? o 

Alinda t•m toas•. dôr n•• 

P~ LA.BORATORIO CBWIOO. 

A .. Estação Chique" avisa a sua 
distin ta rregucZia que o seu 
.. stock " de flõres e de chapéus 

a.11rewa&aatee e'atluhN .... ...,..., : ~at~m~º:C,ª~ee 10c~:a~ç~ c;% t~!a~ 

1 O 111 A 1 1 l,A 1 30 dias. a começar ele hoje . 

Rua Duque de Caxias, 576 Modijlos os m~IS mOdcrnos e oo-
CAIXA. rurr.t.L, 11 • SlfD. TIII,, _ naaÃII I Materia l novo! COn!rcçO.o novnl 

(CONSULTORIO DO Dà. J . MZLLO LULA) ) nttos ! 

-·---==========,,.,====------...; ESTAÇAO CIIIQUE 

DR. LUQANO RIBEIRO DE MORAIS 
Diretor da Colonia "Juliano Moreira" 

Especialista em doenças nervosas e mentais 

CONSULTA DIARIAMENTE, DE 3 A'S 5 
CONSULTORIO - RUA BARAO DO TRIUNFO. N.' i20 

Rll'I da Rep6bUca, 721 

ONDULAÇÃO PERMANENTE 

A VAPOR 
EXECUTA-SE C01'1 PERFEIÇAO 

SERVJÇO GARANTIDO 

Av . .João Machado, 606 

•o•t•• • no pe ito? 
Uae o poderoso tonlco 

VINHO CBEOSOT!DO 

' 

ioiô óa"iíivi Sl~.VílRA 
Empreg•d• to11 fie· 
ttsso nts 1ne111a 1 

convoleau1111 
IONICO SOBUANt 

DOS PUlMÕU 

RAPAZ ATIVO E BEM DESE N
VOLVIDO, com prática de servu;os <.le 
escl'itorio e cnpnc1dade pnra outros. 
dando Otimas reterenclns capaz de srr 
u til a qualquer firma, oierecc-sc para 
traba lhar. 

NO.o exige bom ordenado 
Cartas n Jotecnr na rua dn Re

denção, 71. 

* * * 
S 0' G A R G A R E J A R ? 

O uso do gargarejo á noite após 
escovar os dentes, constitUe uma me
dida de indiscutível valor profilático. 
Quem adota, sistematicamente, tal 
cuidado. premune-se, sem dúvida, de 
muitas infecções que se as:;.estam nas 
cavidades buco-fnringeano..s. Muitas 
vezes, entretanto, o gargarejo não n
tinge senão o fundo da cavidade bu
cal e os pilares, deixando as partes 
inferiores da garganta expostas ás in
fecções. Essa a razão de ~e aconselhar 
nas épocas de mudanças de tempe-
1-atura, ás pessóas sujeitas a dôres e 
inflamações da garga.nta e das amíg
dalas, o uso das gostosas pnstilhas de 
Panna,·ina que destrôem, com segu
rança. os germes HHecciosos, sem cau
sar o mínimo efeito nocivo á pessôa 
que as usa. Pôde-se emprega-las tanto 
em crianças, como nas pessóas de ida-

! f:· s~~'\ia:~n:ê~~~eio, mesmo dutan-

Para desinfetar, pois, a garganta, 
nem sempre são suficientes os garga
rejos, muitos dos Quais são desagra .. 
daveis e irritantes. 

Quem usar as pastilhas de Panfln
\'lna nunca mais as nbandonará. 

* * * 
S ALA O 

Alngn-se um ôtimo salão pnrn 1n-
11nslr1a. depôsito ou g:u·ngf', cm frenl" 
ao Banco do Brns1l. junto :i ofkln:i 
V. Vic:u1te frlpo. A tratar no nwsrno 

P IA N OS 
Venctem-se DOIS PIANOS. sendo 
um para orquést.ra. de <'Ordas cn1z.1-
das e outro para aprendizagem. Pre
ço de OC'a!-iião. Rua S. Mig1iel. 109. 

NÃO ER~E O CAMINHO l 

PODERÁ COMPRAR CARO 

O Annn:!f'm Mirancln, â rua ela 
Rl•p\lbli<'a n. n 65'1. aralm de entr:11 
no mcffado de pt>rl ume e esto. 
venclC'ndo n pr(•ço:,; \"f'l'Chulrlrn. 
llll'lltf• de rf'rlnme-

LoçiH.'!-i e J\guas ,le C'olUnla. 

Narctso Verde, Orbleu de B[\zln. 
Reve Rose, Organdi. Mnrab:\ e 
muitos úUtros tipos dr quallcl:tdes 

P ó d<' nrroz 

Orbleu de Bazln. R<'VC' Ror.e, Fia~ 
mour, Astnria C:,pl. Roml Brrar. 
Gessy e mti;to· outros, ns~im como 
Roug<'.s, B,ltons, Nc. 

CABELOS BRANCOS 
r:vttam-se e cte!~parcct"m com 

" LOÇAO J UYENJL" 
Usada como loção, não e tintura . 

Deposito: Farm(lc ta. MTNJ<:.RVA 
Rua da Republtca - J oõ.o Pessoa 

DROO AR IA PAST EUR 
Rua Mac1Pl P1nhf'1ro n ° G 18 e .. Moda 

1nrant11• . 
Preço: - lf(JOO . _., _,, 
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E D 1 T A 1 s 
scrnrT ,n,, n., r \7Esn, -' 
crAO J)E ('0\IPR \S - FOIT,\L 

~L11 J8 _ Prorroga para o dia 19 do 
rtnte mes. o prnzo para pnlrega 

cor propostas de que tr:1.ta o Echtal n.0 

~!-5 de 21 de junho do corrente ano. 
'

1
fert'OtP a C?t~CUrret~Cla para a~uJsl

~ de matrn,Hs dPstmado~ á D1reto
cao de Foineuto da Produ('áo E' de 
n!q,it1ns Agrnnnmlrn..ir. 
P secção de Compras. 1 º de julho de 

19
\
8 

cunha L;ma l'Hho - Chefe de 
5,erçáo. 

EDITAI. de 3 • 1>rn(a dr venda e 

,rr::~ial~(,":/,º. -~-º~ ~rab~~~e~~rn~u~ iz de OirE'ltO da. 1.0. vara da comarca 
dést.a c:1p1tnl. d_o Estndo da Parn1ba 
ll!l forma dn. IP1 etc 

fãçõ' sn.ber a todos qunnto,; o pre~ 
~te edital de 3 • praca de ve~dn e 
rr .. ma 1c_íio t·om o pr:izo ~ ~bnt1_men
o ~gal virem ou delt' noticia_ tnerem 
, 1, teressar po.ssa que, no d1n \5 d~ 

•nte. ás 14 horas: no prf'dto n. 
~ 5ito á rua das Trmclletrao:: . dést.i 

caP~t~~itn'!:~!~· ~e::~~º· j~rz~~ ~u;c~~~~~ 
auditorios ou quem suas vêses f1 

J'r, trará a publico preqãn. de 1ienda 
, arrematação a quem mais der ,. 
,. .. uor lanço orerecrr alén:i, do preço 
dJ arrematnçáo do abatimento ck' 
10 sóbrf' o valo_r do preço da .f.egun 
.ia praça os seguintes bens pertenc~n
is ao espolio de Severino, Justmr, 
Grme,. A cf1gfJ 11 t) 39~. ,i,fo a '!'' ro-

do José Pessóa desta ca7:1tal d~ 
aipa e telha. _at1aliada em 6.000$0~0. 

ttrreno sito na mesma avenida 
':raiiado em 2 :000$000 · Uma C<ITTO<·a 
~,ada em 800SOOO: Dai ... caralos av!'-
~o cada 1w1 em 100SOOO; Uma s:la 
i·aliada em BOSOOO: e l garrote ato-

FDJT .\J, - St>nC"ta.rla tla A,:rirultu
ra, ComtrC'io, \"ia('â.o f> Ohras rU.blit'a!I 
- Programa para o <'On<'ur .. o que ..... 
,·ai prored<'r JJa.r;1 o p_ronmento dt" 
cargos de, In,p<"tôre, Agr1r0Ja.-. Para 
conhe<"imento dos interf!ssallos. torno 
publico que t> o seguint,. o_ prog~ama 
par.1 o ro11rurso que drvrra rrahznr
se, nesta Sfl<.·retnria. para o provimen
to de cargos de Inspctôre!I Agrícolas 

1.0 ponto - Solo Como sf' fótma 
o solo. Solos rol11vinis, eluvlais e alu
viais. Solos dos climas hurnidos r :\
rtdos. Alcalis. Tf'xturn e rstrutnra dos 
solos e sun. lmportanci:1 Como ron.ser
var a bón estrutura dos hOIO!; Erosões 
e modos de ev!tt • ... s 

2. 0 ponto A humidadr no solo 
Cmpol'tanch1. da ngun. Como :l agua 
::;e mantê1n no solo. Como aumentar 
a retenção da agua nu solo. Consf'r
vaçáo da humíclade. 

3.0 ponto ~ Trabalho das maqutnas 
agrícolas. Discrição daç_ maquinas e 
valôr e emprego de caria uma Porque 
c:e ára e quando. Arados de todos os 
tipos. Gradt·S e destocadórrs. Pran
chô~s e rolos. Senu•ndeiras e- cle-stn
buidoras de adubos. Ceifadeiras. Ou
tras maquinas a gric'olas. Maquinas a 
trnçáo animal P mrcanícn. A.t;!i.o das ma
quina~ agrícolas no solo. na conserva
ção da humidade. Quando empr_egá-13.:5. 

4. 0 ponto - Adubação orgamca. nu
neral e vêrde. Estérro e ::-.eu preparo 
Principais aclubos azotados, potn!-isicos 
e fosfatado~ e seu teór. Acirlês do .so
lo calagem. Poder .. tampon ·• do solo 
Lei do minimo Lei de restituição 
Qual o critério que se dtve adotar no 
preparo de uma fórmula de ndu~a~:i.o 

5.º ponto ~ Noções mf'tneolog1cas 
do Brasil. Maquinas a.~rícolas. No
menclatura. Tração. Efeito do traba
lho mecanico sobre os di\'enos tipos 
de tolo. distincumdo os ca.<;01;; de apli
cação. Condições que uma lavragem 
de\''=' preencher 

6.º pont-0 - Estrumeiras - Esterc~s 
artificiais. Parc&g1,ns. Adubos qu1-
miC'os. Qu:i,ndo ndub:u_ Conrticões QllP 
influem no efrito das adubações nos 
solos. Enxófre. Elernf'ntos raros. 

) Á dis~e adeus á florida ju• 
ventude? Já não sente como 
dJntt:S a alc@•ia de ,i,cr? 
Está perdendo a disposição 
para o trahaJI,o e para o, 
prazeres? Não <t:rl isso, elhi
,e prematura? O senhor não 
de,e sentir-se ,clho quando 
ainda não o é. Comece, hojt.: 
me~mo, a tonificar-se com 
o melhor dos rcconstituintcs, 
o T01'HCO BAYER. Verá 

como dentro cm pouco sencirá voltar-lhe 
o animo, a coragem, a alegria de viver, 
todos os actribucos da radiosa mocidade. 

• TONICO BA YER revigora o systcma 
nervoso e forCàlc,c o ccrebro e os musculo, • 

Que i o Tonico loytr. O Tm1iC"O 
811_,l·r ..:011tém iitdmi,,u,, c\·
frndO.f dl' /i,:,1Jo, plw,r,hnfo~, 
,.:«/nu ,. uulro~ dcm,:ntt), ,Ic: 
,:r,zndl' 1 ,.,,.,. n·..:01nlítui11tt'. 
S11n formula rn"l1ou ~ fou. 
i;os OttHOI J,: C\t11J11 IUH /u
rll0.1()j Luboratorio) Bu)'Cr. 

raro que servi • Tonico Buver 
C1HHr·o dcbili,lmlr, <•1.;ofrl
,,wnro, 1lc/1ru•iio lll·n·os11, /ui· 
ta de: d/>/•Llili:, 11c11n1,1/1n1i,1, 
d)·.~/•l·/·,iu, oncmiu, e11/r11q11.:, 
,·imr11ro. L wmbem i,ka/ /ut, 

J~.,,::trc,;:::r c::/;~17:J:'.J:~~~·•:)~~ 
/n/11,1111~,. • 

TONICO 
BAYER 

BOM PARA TODOS 

do em IOOSOOO exiilfen~e na fa:.P.nda 
, rerezinha de proprredade de d 
Jlrria Gabino _em Mamangua~e e um 

1/t que lambem se acha avaliado e~r1 
20$000 E p~ra que chegue a not1: 

ci ao conhecunento _ de todos mandei 
~r o presente edital que sera ah 
ulo no lugar de costume e publica.

do J)l'la Imprensa ~ficial_ < A UNIA O! 
Dado e passado nesta C1dad(· de J~ao 
Pessóa, aos cinco dias do mês de ~u~ 
lho do ano de mil novecentos P tnn
, e oito. Eu, Eunapio da Silva To~-

escrivão interino o dat1lograí~t. 
. l Bra:. Baracw. -· Está confor 

l!lt com o original ao qual r_ne rep~rto 
,dou ff' O escrivão, Eunap,o da Silva 

7.0 ponto - Agricultura espe_<'inl. O 
milho. O arroz. O s;orgo. O tngo. As 
leguminosas. O algod:ío. O café. A ca
na de assucar A batatinha. A batata 
dôce. O fumo O coqueiro e outras 
oalmeiras de valôr. Parrf·ira s. Clim:ts 

~e~i~~ *~·~o:ss~~lt~~~~\~~·ascof~~i~~~t -------------------_·_·_·_·_·_·_·_-:_-:_·_·_·_·_-:_·_·_·_-:._·_·_·_·_·_·_·_-_-_-: __ _ Com,ervacão do produto Doe:nças e 
pragas. Tra lamento EmT U, nE C0:-1\'0C .\('AO DO 

8.º ponto - Como esrolher umn pro- J(.TR[ _ o dr Hello de Araújo Soares, 
pricdadE." agrícola, Consideraç~s a se- iuiz suplente em exercicio na 2.ª Vara 
rem obsrn-adas. COIJ'lO avallar wna da comarca dn capital cto Estado da 

REGl~TRO CIYJL FDIT.\L - propriedade agrícola Paraíba, em virtude da lei. etc. 
Faço saber que em meu c;....rtóno, nes- 9 o ponto - Melhoramento das plan- Faço saber que tendo sido convoca-
Li ctdade correm proclJ.mas p:ira o tas cultivadas. Método de se!eçâo. At- da para funcionar no dia 14 do corren
wa.mento civil dos cont1 aentes se- bridação. Lds de Mendel. Aclimação te n segunda sessão ordmana do Jun 
IWJ",!!'e' B•2er1·a dos Santos e d. M~- Con:o ev~tar os cnhamentos_ de ai- desta capital e, tendo em \.ista que no 

'!lo "' godao, milho (' fumo. Como sP faz o dia determinado deixou a mesma de 
n.1 Severina da Conceição. que sao C!uzamento ~a cana de. acurar. No- 1 ser instalada em virtwle d<' ter o dr 
soir.eiros e naturais dêste Estado: _êle, coe~ de selC'çao de algodao, milho, ba juiz da 2 .a Vara a quem Mmpetia pre-
mllor. ajudante de chatúfeur e ftlho tatmha e fumo. · Jsid1r a referida sessflo, entrodo no gô-
do falecido Manuel Bczl'rr:i dos San- 10.° ponto - Semente~. Valór dns so de férias, ficando a aludida Vara 
tos e d. Severina Mendes Be;oena: e bôas sementes. Gl'_rmmaçao. C~mo - SE' sem substituto legal, de vêz que nãu 
el:1 ainda menor, de profissão domes- procedem os ~nsa~os de germmacno havia suplente nomeado naquêle dia 
,;ra e filha de João José de Deus e Energia gennmat1vn. Purtza. Valor resolvi, assumindo agora as func;ões de 
da falecida Severina Maria da Con- cultural. Expurgos. Multiphcação por juiz da 2.• Vara, proceder ao :-.:ort,10 
etição. sendo todos domiciliados e re- borbulhas, estacas e bulbos_. de novos jurados para a segunda ses-

Udl'ntes nesta capital ás ru;ts Aragão po.~~Í~il~~~~~~ - n~av~~:i}_se~~D~yf~~J !ã~;ti~~~~~~~:nr:·"~~n~:~~~lc~~Z ~i~= 

no áto da transferencia as prestações 
vencidas; 

2.0 
- Cessão do material. moveis e 

utensilios e o imovel onde funciona a 
Estação Telefonlca. 

3.0 
- Pagamento Imediato das pres

tacões vencidas até maio p. !indo 14 a 
5 ;525S300> - a Sociedade EriC!':..'-,On do 
Brasil Ltda .. ou sejam rs. vinte e dois 
contos. cento e um mil e duuntos ré1: 
122:101$200l e, nos vencimentos da.-. 
a vencerem-se mensalmente. a contar 
de Junho corrente a março de 1940, ou 
sejam 22 prestações a 5 :525$300, per
fazendo o total dessa obrigação rs. 
143;657S800: e mais a Fact. n.0 13000, 
de rs. 2:533S800, a vencer, de material 
recebido. 

t Mélo. 532. Av Pedro n. 
1319 

e Car- Crosps··. Irrigação e ~uas vàntagens. solvida. Assim, de acórdo CO"ll :::i. lei, 
neiro da Cunha. 2

2 
A agua para as irrigações: quahdacte íóram sorteaclos os seguintl"s jt:rados: 

naS~=~it~~ :~;i\~~fo~ª~~~s ~10d·n!a~~= e procedencias. Métodos para a eleva- 1 _ João Pereira de Castro; int-0 So- Ltda. fl46:191S600), a sabPr; 

"' naturai, deste Estado. <lomiciha- ;!is d;f~i~tsu~~b1~ai;,ai~~ns~~~r:::
11
ào~ ~~~º~?ih;; 3 :!_r Lfi~~I i1~t~ª~!"lb~i~: V~i::.it:ee~~~l~d~ele~~~;:: 

4.º - Pagamento á Prefeitura do 
material de aqubição. deduzindo-se o 
credito da soe. Erics.,.on do Brasil 

dos e residentes nesta capital á Av solos. Diversos tipos de drenos 4 _ dr. Lourival Moura: 5 - Luiz da lhos, rêdes de hga-
Joaquim Tones. 656. solt~iros perante 12.º -ponto ·:- Calcular o volu~e de Silva Pinto; 6 - Joaquim Cavalcantl ção. postes e material 

~

1

'fie1"'~~~-ã~fo c~~·~~~;;~!it":~•;:~ ~~ª~u~~.~~r ~ºctiºvir"~~~t'6~1~~~';:! ~o~~~~~~rd~~il~~ ~·~~~~~~:~~ ~!~ rr:':i\itokda Estação Te- 292 '73852W 
Ih.;, do:, falecidos Franci,co Fehx dos poten~ia absoluta _duma quecta da~ua lho_ Marinho; 9 - José de Queiroz lefonlca 20:000$000 

~'.!:çã~ \ ~:rl~'l:°~~ins.~oar~~me~~ g!~n~~~u;;
11

~~·~~~ ~om~~ t:;~~~~: ~Ü~~'.ªV°--;/º;i,/~.C~\j~~ ::r::::i~ Moveis e Utenclllos 5 851$500 
'::a e filh~ do falecido JO!:ié Clemente de uma aspirante premente. de uma sinho; 12 - Dr Joaquim Feffeira da 318:589$700 

'(~~· .:t de~()/~;~~~ ~~~,i~.~rta~º~; prr;n.,ei;;info d.:_ "f~~t;;~.~11
.''g:Ou fins. Ji,1~a 1~-:u%tii':g~ªgº _!~::~j J!;:: s.• _ º licitante vencedor obriga-se 

Pl?rnambuco Aliment.oç...1.o do g.1do leiteiro. Raças gentino Madruga; 16 -- dr. ,li,:.:e Van- ainda a a!--Sumir a responsabilidndf' do 
~1 algurm soubC'r de algum impPdi- de bovinos que melhor se ndnptam ao dregfselo dt' Ara\Jj~ Dia~; l l - Vai- material telefonico pedido a soe. Eri-

llltnto. oponha-o na tónna da lei Nordéste Fen3ção. En~ila.gem. Como frédo Gu~des Pereira SobrinJ:1<': 18 cs.c;on do Brasil Ltda., calculado em 

João Pes!-.óa. 5 de J'ulho de 1938. ~:v~1!~~f~ni:;;e:fi~inii~l~ ddeo c~~~~o ~º!~t.F:9brtif.0 ~~-ªJPc~eeto~l~~rt~º c1~
1
{ mais ou menos 60:000$000: 

A\'iculturn r sua import:1ncia. Dados de 5 - 1 - 938, fôram consid,erados Ja 6.º - As propostas deverão vtr da-
O .sobre apicullurn.. sericlcultura e suino- sorteados para a sessão .:10 Jurt_ r:on- tilografadas e devidamente lacradas, 

Buto" ·rivão do registro Se-ba<;t.iáo cultura. vacada para o dia 11 de Julho Vtnlhl\1- sem razuras ou emendas, em duas vias, 
ro. pelos 8 horas, o~ .se~_ut1:trs Jurado<;. sendo uma selada com 2$200 <est. e 

EDIT\L de mlim~'l-~ão :,.o reo au ... t•n- PONTOS PRATICOS 

I 

dr. Luiz Gonzaga dr Ohve1ra Lima. dr saúde) - e entregues na. Secretaria 
lt frtdriiro (oiifia de ::\hranda _ t (1 - Montage,m (' _rrgulagrm dn:s di- 011vio Marója e dr. Ped_ro :entJ C~ ~~0P~~~:~~~e~ até o día 15 de Julho do 
P~I) sabtr ao réo nusrnÍe r.1 t>de11C'o ve; ,;1-:_ mJ~~\~~~enf~~colas. ~ie~i.st'.;..u'"do~,;onJ1.º~u~8 tfr:ite~e º!er~ 7.º _ Em envelopes separados os ln. 
rtrrtia de :\I1r;rnda que na açao penal -') ~ · d A todos 05 quai~ con\'ldo a compn- teressados apre.sentarão conhecimento!-~ lhe mo,e a JL1St1ça Publica fot Pol 1 /· 1 - Levantomrntos de curvas e recer á ~essão do' Juri tanto no referido ou certificados de quitação com as 
:r~"

11
t2 do J~1z de D1re1to da 2 

11 

n !~ ·_ Det.ermine.çfio do PH. dia 11 de Julho vindouro. á hora de- Fazendas, Estadual, Federal e Munl
".c 

1
est., comarca. de 4 do ~orre_ntr 5 ,) _ Preparacfio de lamin!s para I trrminada, como nos demais enqu~n- clpa1, referente ao exerciclo anterior: 

22M~n.do á pena de I _ ano, 6 meses. ex~,nfs microsc·ôpicos. to durarem os trabalho~ da refenda 8.º _ os proponente~ farão na Te-
~ias e 18 horas de prisão sunples_. o 6 ,) _ Detennm:u;ão da purn:1 d.- '-1'.'s~ão sob as penas da 1et se. fnltar<'m ~ouraria da Prefeltu1'a Municipal umn 

·.ai'·rrlar em 3r-, o dano cau:ado _em- 111 ,.;,rsas !.rmr·ntPs E para que chegue no conh~C'1mento rd~ cauç:'i.o de 6:000$000, ez:n dinheiro cor
):, tacão para excr~er funçao publtca O concurso C"nl aprt>ço tert\ lnirio na todos. ~assei o presrnte ed1trl' que 

1
:.,e rente e legal da Republlca, que ser-

r anos, gr.áu_ mmlmo do art_ 252 dia ,.0 de ·ulho do corn·ntf' nno. rá pubhcado e a!ix~do J~galm:mte. 1?,_- virá de garantia á proposta de cada , ! da Const1tu1ção das Leis Penais. 0 ,~binét/ da Secretaria da Agrirul- do e passado nésta h1dadde ;;~
8 

J~~: concorrente; 
"'1 Ue Prlo prei,;rnte fica int1mado da tura em Jo·\o Pessõa 16 de maio de Pessoa, aos ~7 de Jun o e . _ · cl 9.º _ os licitantes obrlgam-~e a ~ tM

d
a .,entença de ac.ôrclo com o 1938 · • .. ' Carlos Nev~s ~a Frant'a~ esrr!•rno .. 0 tornar flrmes e valiósa., as propostas 

~ltwo no art 280 unico do Cod Fr~ndst'o \'iclal l·'ilho, diretor inte• Juri. o esciev1. CAl Ileh~ i~~ 1 A$~~.~~ que firmarem, Incorrendo em multa 
1; S.SO Penal do Estado. E para coms- rino. Soares. Confórme com .0 _9ngC- · 

1 
S de 8:000$000, em favôr da Prefeitura 

r ao tne!>mo rPo e a quem Interessar crevo e assino. O escrivao, :.ll' o, • e- aquê1e que, vencendo a concorrencia 
:"' PassPl o presentP edital que se- ves da Franca. abandonar a propo~ta; 

1e artxac10 na porta da sala das a_u- Administra(áo do Dominlo da União PREFl::ITUR\. l\lUNTCJPAL DE co~~·~rr~ttve~~~f;~~~:o z~:~:er~a~~ 

Não se inquiete c-om isso. Ja di
:t1.i. um e,r.in~ medico, que o me• 
lhor remed10 e um bom .ahmento. 
Al1mente•se bem e desapparecerá 
sua fadiga cerebral. Nutritivo, de 
facil digestJO e sabor inconfundi• 
vel1. NESCÃO reune as cond1çõu 
pret1sas para ser o alimento restau
rador dos organi1mos cxcottados. 

EHI1' \L AChll-St> para !';t'f prn-
te:.tndn por falta de paganwnto em 
meu cartono. no edifício da A . .,soc-rn
ção Comercial. mna dupUc&tcl do vn· 
Jõr de 5291:i200. saca.da por CaNano 
Mercante contra M Criosola e apre
M'nl ada pelo Banco do Bra..c.il E comu 
o ,t;acuclo n!i.o tot encontrado. intimo-o. 
1>01 éste meio. de acórdo com o ru t 
29, nn 4 da lei n ° 2044: de 31 de de
tu~mbro de 1908 a vir pago.r a dita 
duplicata ou me dilr a~ razões dt· re
cusa. ficando notificado dê!ICif' jâ. cl~l 
protesto. ca~o. não compareca. J. PCb· 
,ón. 6 7 938 0 Ofit'i~I de Prot<'Sl03, \ t!;'t., • PUbhcado no órgão oncrnl 1~.:::~~~~! d--; 'l~~~~;.Z\~o';r?.-·\ .. ;;:: CA~IPIN \ Glt \NOE - EmT \L N.º mis.são do ob1éto da concorrencia. a 

tºào p,. ~a. 6 de julh~ _de 1938 t'ional - De ordf>m rio fir. qrlevado ; tra~~;~e;:~cf~~cii;e~~~~ fe~~}~:1c':t~ importancia das cauções depositada!-
fllhfJUcriv,io _ Pt·dro t lissrs de car- Fiscal do Tesouro Nnclonal n~S

t
e ~- p f it Bento F1 pelos atuais assinantes, calculada em \'ESDE-SE um estabelecim,nto ã 

tado. faço público que o ,;r Scv,rmo De ordem do sr. t rede o aberta n; 7:620$000: A,·•n;da Cruz de Ann .. • n.• 1173 e um 
f · r · tutor dos mrnorea, gueirêdo. fka. nes a ata. ll.º _ Fica a.~segurado A. Prefeitura .. ~ 
6 ~~:íd~co Pe::~~ª· Lhn:i, Maria José Secretaria da Prefeitura Muntcl_pnl de O direito de continuar com as atuai~ tierrcno C'Om 34 mietro.s die fundo por 
Pereira Lima e Severlna Pereira Lima, Campina Grande, a concorreoc1a pu- Instalações telefonlcas existentes na .7,50 die frente, próprio , Tratar i10 
tequer~u o Rfommento do t,crreno pro- blica para a tran~fereucta do contráto Aéde da Repartíçáo 1gablnéte do Pre- mesmo. 

IINaldo :\lonleiro 

id~º1
1,1 \L - Dir;t:, ia _Gn:11 de Sa

~- Uhhra ':- ln 1>elona da l hoC'.lli
':':!J.ao ie l101ir1a Santláda - Di" or

. io.d.o li Tr:spetôr de gcnfros ali.men-
, llc:un intimados toei.as a.~ pr~ -

dr.i d:u~ :wgoclam com Re-frest'os, Cal
' < ;ina, \cua. de- C'oc.·o Hrdc e e· 
f"1ri~;rn em lieus e:.tab~lcclI_ncntos os 
, ilh<i, dt· palha h1.i;if'"1_C'O'i, p:\rn. 
~ fornecidos aos cornrnnudores no 
'ló~T\to de e 1Jt11imrf'm dos mtl1CJO

JIY,j rtfrlgcrantes 
Qi~ Pe Oa. 6 dt' Julho c!P 1938 

lltrlt~~~~~:º. Ca lado I Servindo de 

i,~~c~::C~~
8~1J!1~

0 

d~sf~i~e~ ~~~~{,~ ~~ =~~;~ç: ~,~:;~~~ª ~a ac~::,eÉ:1::i~ feito e sec~ão de contabllldade1 sem -·-------------
município de Joào PeSjÓB, neS

t
e Es- do Brasil, Ltda .. e venda de todo o ne~h~~nt~~:1.1'ª!~n':ie~t"''1d';,ª 9 às II Onica oportunidade 

t.ado material. de.spésa de lnSlalaçfLo e O horl\S dos dias utels a todo e qualquer 05· detnlhrs tC'cnlcos e õcmal,; esclR• prt:'cHo n.º 211. da rua venanc10 Nti-
1 recimC"ntos consta1n do edital n.º 7. va. desta cidade, onde funclrma a res- :~~~ºeit~;~:~~~!~ni~tr~s ntere~-

publtrado no Jornal oficial A UN1AO, ctlva lnstalaç5o 
déstA capital, em sua. edtçfi.o de 31 pe t deverão compreender SC"<'retaría da Prefeitura Municipal 

d 1038 f! !:rfr-asn:;erencla do contrato en- de Campina Grande, em 13 de junho 
deA~~l~Lst~açâo do Domlnto dR União. trf' 3 Prefeitura e e. Soclrda.de E11cs.o;on de 1938 , . 
e";a3bl,.

0
d
0
e dm,nl(~adm< .10n•J, 

8
0·,nc,,rrt'"ªclo da do Brasil Ltdn., cujas obrtgoçõrs as-· :\T. de Almeida Darrieto - Secretá, .. 

~ •· • sumlrà o licitante vencedor, liquidando . rio. Aclmlnt..:,tração. 

DesP1a-se vendrr. urgente, um ttr
reno mt>dindo 22 x 3.5 mets .. ao prtço 
de 4$500. passando agua, luz, dístan,lo 
do bonde 80 m~tros. Trotar com o 
sr. João FrHosn. á rua Vlcf'nh• 
Jardim. 51, <antiga. Papo da CurnJa -
Tamblàl, 



,. 1, P"l!'fW"" '.\ t ::0.:1.\0 - Quinfa.feira, 7 de juJho de 193S ,.,..._,. 

D 
JOSÉ PINTO 

.\DVOGADO 

Campin:1 Grande - Rua Afon>So Campos, 
O•) 
o- Fõne, 210 

CLINICA MEDICA DO ADULTO - SIFILIS 
LLF,TR.JC'IDAUE 1IEIHC.~ 

DR, HUMBERTO NóBREGA 
Ex-mterno llc Ter;1peutica Climca 1Strvic;o do Prof. São 

Paulo• .Mt"<11co do Ho:,,pital Sauta Isabel 

consultas: - Das 147'.: ás 17 horas diariamente. 
Consultoria: - Rua Duque de Ca~tns, 312 - l.U andar. 

Restdencta - A V GENERAL OSORIO, 180 
TcletonP.s· Ant 259 - Autom 1531 

DEMÉTRIO DE TOlÊDO 
.ADVOGADO 

(CRll\IE, CíVEL E COMÉRCIO) 

Res.: R. Dr. Peregrino, 73 
,> 

'l João Pessôa 
l!..====-===!I 

DR. ISAAC FAINBAUM 
~-•"'1!tent.., de CUnlca Medi.. do Bo,~ltaf tL Cen(e. 
nario, Med.lco do H01pita! Santa Isabel e 110 JMtU-_"1t 

de Protec\·áo á lnfancla. 
DOENÇAS DAS CRIANÇAS 

Dornça5 do adulto: Coração, aorta estomago, tntescino, 
tigado, r1na, f&Dgue e nutrição. Tratamento da neurasthenta 

.,exual, sypbilis. 
Co11.1nltorl•: - Rua Bario do Triumpbo, t20 - 1.• aniar. 

(Por cima do Banco Central). 

l 
U6moltaa: - De 15 ás 18 boru, diariam.rnte. 

Residencia: - Rua Barão do Triumpho, 353 
IICCEITA C!JAMAD(lS A QUALQUJ:B uoaA 

:e C.A. 
CLINICA MEDICA E PAR'íDS 

DR. MIRANDA FREIRE 
(Ex-interno residente e ex.medico interno ti.o BospJtal 
Pedro li 4o Recife. Pratica nos Rospitaea de S. Francbco 
de Al.sb e Sa71ta Casa de Misericordia do Rio de Janeiro). 

DOENÇAS D'b;iiA&;'k';.r~~R~\.1~ªs'.OMAGO, FI. 

Consultas das 14 Ú.!I 18 horas, 
OONliUL'fORIO: - DUQUE DE CAXIAS, 56<! 

BESIDENCIA: - AVENIDA PADRE l\lEIBA, 118 

João Pei:sôa -::- Parahyba 

DOENÇAS DA PELLE 1.: \'ENJ:&EAS - BYPBILIB l 
IR, EDSON DE ALMEIDA 

DO DISPENSARIO DE DERMATOLOGIA E LEPRA DO 
D. 8. P. CHEFE UA CLU-lCA DERMATO-SYPHILOORA· 

PHICA DO HOSPITAL "SANTA ISABEL" 
T'r',.t&meoto por proc~~lil't\ll e1peciali2adoe de aCJle (ee)ll-

obaaj~ea:!1r~':.19 .;:'!eo~::ec~n~:) co:~:~:~u:~c:rM, 
Ortentaçto moderna na th·t>1·apeut1ca d• .ôyp.htli:! e '1& 
Lepra - PhystotbPrapla dermatologica - <Oltr& Ttoleta 

-Intra Vermelho - CromayeN - Dtathermo co..plllç&o 
para o tratamento do~; tumores mal1gooa d& pelle 

DIARIAMENTE DAS 14 l.l A'!:l 17 HORAJ:> 
C-.all<lrle: - Dqwe ~• CulH, ~H - L ••"" 

JOAO PJ:SSOA 

DOEN<,:AS DOS OI HOS 

IR, N, COSTA IIRITJO 
IEX·A88ISTl!NTJ: DOS SERVIÇOS DI! OLHOS DO PSOII'. 

SANSOU NO RIO DE IANElll.O 
OCTJLLBTA DO d0SPLTAL SANTA IBAlll!L 

Tra.tam.en~ medico e openiorto • .,. •oenoaa lloa oJhoa 
Coll,IU(torlo : - Rua Duque de CUIQll, 3U (AI~ da Phar

mae&a Véra1, 1.0 uda.r> 
Rellld!nlct.: - Aventei& Juarn Tavora, Ili 

0oDA1111u: - ou 10 1
1
2 u ll e du li u 11 boru 

JOSÉ MOUSINHO 
llYOIAIO 

l11a Mons~~~or W alfredo, 487 

TAMBI.A' -:- Joio Pe11êa 

D o 
LABORATORIO DE ANALYSES MEDICAS 

-DO -

DR, ABEL BELTRID 
Ex•lnterno do Laboratorio do H01J1it:il Pedro li em Recite 
e actual analysta dOl; llospitatts Colonia Juliano Moreira 

e Santa babel. 

BORARIO : - Das H A.s 18 hora... 

Rua Barão do Triumpho, n.0 444 .1.0 andar 
JOAO PESSOA - P A R A D Y B A 

--1 
GABIN~TE ELECTRO·DENTARIO 

Da Cirurgiã-Dentista 
LINllLYA GAIA 

Clinica-Cirurgica e Prolhese Odontologica 
Odontopedic 

Oeu•hôlt•: - ow,ee •e Caxl.a3, IM - 1.• aaeu 
CONSULTAI! - DA8 H A'S 17 HORAB 

OSVALDO TRIGUEIRO 
ADVOGADO 

Rua Mexico - 16-1, 2.0 andar. 

RIO DE JANEIRO 

BEL. APOLONIO CARNEIRO 
DA CUNHA NOBREGA 

ADVOGADO 
(Civel e Commercio) 

Rua Barão da Passagem n.' 60 
(Primefro andar) 

SECÇÃO LIVRE 
1 

J. Mi~~illO c~~~~c~~sam em I AO COMÉRCIO 
geral que acaba de se retirar da fi.r~ J. Minei·,·il10 &: C1a a\'isam <tO co-

COMARCA DE CAMPINA 
GRANDE 

FRANCISCO FERNANDES LISBôA 

·y1 
1: Dia 

ln~:-. Ct:hôa eh- Andralh• Lisbôa. ÜJ"f'stt.~:-: Lisbóa, Turizina 
:-:.mitl1 Li:--liúa. Mari~t:1 [>ishú~. Alzira Li:-.bôa. llaria de Lourdes Lis
hüa, . fctrjlaritla Lisbóa, :Xah•rf'la Lisbôa. :Miguel Fernandt·s Li~bõa t: 

.\i.1nof') F,•nutndP."l l.i,lióa (au-.entes). e~posa. filhos e irmão~ tlf' 
Franci-..to J,~t!rnandc:-. Li-.hóa. convidam seu~ parenfr:- e nmigos para 
ast;is1in·m á mi.s:--a <ll• 7. dia, lllle, por a lm a do 1,,·antcarlo ,•,.tinto, 
mandam t:c-lchrar :1:-- () h 1Jra~ e meia da manhã, do proximo dia ~ do 
CC11Tente, na iJZrcja da !3anta <'asa de ::\Iisericordia. 

f>cedc lf1 T,) st> t·onf P~~am grato:; :io~ 11ne ~L' rlignarrm H:t~i~tir 
::i t::--:;~ ,,t v rlt: piedade <:rist:1. 

IDALINA DE SOUSA LEITE 

'1(;~"' , , 

(,.'. 

ma, o ~r. Raul Alves Cayalcanti , de mérdo cm geral c1ue. f'm Yirl udr de 
sua hvre e e::.pontanca vontade, tendo haver se retirado da finm1 o sr. Raul 
recebido indeni1.ação de férias, ordc- Alves cu,·akanti. UCl\ sem efe1t.o ,\ 
nados l' gratificações. dando-nos o procurnção pasbadn uo mcbmO com o 
mt'snto µlena e geral quitação de tu- fim de as...-.inar rc:cibos, dar quitações 
do q,trnnto !he era de direito el<' 

João Pessóri, 20 de junho de 1938 João Pe~sóa, 28 de junho de 1938 
J ::\1111('nino & Cia. J, )lincrvino & Cia 
Confirmo Uaul Alves Cavalcanti. 1A hnna ~l:itá devidamente rero-
(As 11rmas e.stilo dcvJchlmente l'(.- uhecidn) -·-~ 

conheclctasl 

DECLARAÇAO 
Dl'clnro c1ue. nesta data, me retiro 

do Pstabêlecimento comercial da firma 

COMARCA DE CAMPINA 
GRANDE 

J Honorato & Cio.. sita á l'UQ Barão "'F.\LEN<.;[A DE ANT01''10 \L\.ES 
cio Triunfo. nesta cidade de João Pes- DA sn. YA" 
sue. µor minha ltvre e e!-pontanca 
\"onlti.de p,i.go e seti.sfeito dos meus 
ordenaclos, indenizacão e térias. dando 

AVISO AOS INTERESSADOS 

plena e geral quitação para nada mals Pelo prc~ente aviso aos credor~ e 
r1<"1H receber. nem reclamar em tem- . dl'mais interessados da falencta do co
po algum. seja por motivo do empre-1 merc10.nte Antonio Alves da Sth·a. que 
g:o que: exerci no dito estabeleclml!n- Sl! a1,;ha em cartorio, acompa1~hadn de 
to ou qualquer outro documentos, a reclamacão re1vindicn-

Jofo Pessõa., 27 de Jw1ho de 19J8 tori:, da tinna Herm. Stol.ti.: & Cla. f.Ó-
Bnuardo dP Clll'\·alho Mei~eu·s brr: um pneu 9. 75 x 20 e 2 pneus 
Tu. temunhas: - Pedro Paulo de 600 x 20, alt-m de tuna camara de ar 

\lmeida - Pre.!.identc do Sindicato 4 ~0-21. tudo na importancia de . 
dos Ati.X.Hlare~ do Comércio dP João 2 :433~000 podendo os interes.~ados. nu 
PeSf;ôa, Jo!-.é Ramalho, João Santa p1·:)J,(t d~ cinco dias. a contar dn pri· 
CrU7, mcira publicação, cdbte.:;ta-la ou ale

, A:r; firmai:. estilo dc\·ictamt!nte reco- car o que t!nteuderem a bem de ~cus 
nhccldas.l dhcitos. 

1 

.. OJmplna Grande, :?8-6-1938. 

1 \!,!d~!~ .. ~·t~~~;;,;~;;;;"· ~· 
1 :--ábado. Q do conf'nlr. ás 19 ho1as t: 1 \~~E)iBLt::[ \ GER.-\L 

• f'1nos mo\t•1s ele imbuia e lllHl&l~au- ~' (.'(lll\Ot:\t·ão 

-; 7. 0 Dia l iÍ~·> a av{'nlda Cnp1tão Jo!>e Pc&ó;1 n,º 

.\h.1 1u Lc1ll' ,. J,111 111! .1. \;{~ll~lUu L,c1h:- _c la1111hlt t·u11,1d.tH1 ba., nuto~,o\el 'Chev10IC"t" 111olocic'.e-, Dl oidem co ~r prcMdente da A~
':>Ctl~ 11.1n~~1~1·s e .11111~,!~ p .. 11".1 .1~"ilSlue111 ,l 1~11-.~a Uu , .0 <lu que }iir.~~~J;f!.v~~?~\~ ~1~~cl:~~0~~;~; Hmbld.i Gc1nl, com.Ido o::. socio~ de<;-
111.1nd.n11 lClt:lu.u 1111 rn,1 X d11 n,rn·nlc, ·"' h 11 ho1a,, na )grt·J,1 lnphHio com dnersas colmf"Jas e an.-\- ta. sodedade pma wn.l. reunião extra -
de ..1. •• !\. dt.• Lou1 lil'S, po1 .d111.1 de ... u.1 ,audo,,l 111~·1t· IOALI\',\ 1rlhegcm pnrn a cultura do me<rno orainnria de. Assembléia Geral, na 
or: soes.\ LEl'l J-: Sâbado á a,cmds Capitão Jose oedc SO( "" n praça Ant.o1llo Rab<'lo, 

.. \_sr:utccetn :1 Lodo que cumparccercm a1 l·~\c ~tu Ol' pi e- ( : 1~.:,5ó;r·1c?Jde eS
t
l\c,-

0 111ª1 llo IPtlo-1 ~:·: ~~· i~~r!!;~ ~2 :l~1c~;c~;!t~~=~ P~; 
d.uJe erisla e .ws. 'Ili~· p~·o11tpan.hannn U'.".t n·~o.;to-.. n1orl~.11~ da ]H'an-1 ,\NORAllf: LIM\. nwdido.s urgent-t·~. ª. bem dos interC'S• 
tead:1 1norta uo (..c1111h.·no <lo Senhor d:1 Bua s~nlença. t::l'S de.sla sociedade 

1 1o~no~~ _t;: i!f!lr~~nrl~ ~~~1üJ\~atR- t~:~~,.;e~~t~:tt~ re ~~~tti(' h>
3U 

·•t· \LE '(,l,\ UE ANTONIO ALVIS 
DA SILVA" 

A VISO AOS INTERESSADOS 

Pelo presente a viso aos credores e 
dcmalli interessados da falenci.a do CO· 
merciente Antorúo Alves da sn~-a. que 

·se ãcI1a· em· éãrtrirlo: acompanhada. de 
documontos, a reclamacão reivindica· 
toria da finun Otont & Cia sõbre dl· 
versas mercadorias ou da lmportancl3 

correspondente ao vnlór das meSIJli2, 
caso rlâ'o mais existam. podenda Oi 
U1 teressados, no prazo de cinco dias. 
a contar da primeira publicação, coo· 
tesla-ln ow. alegar o que entenderelll 
a l>em ele seus direitos 

Campina Grande, 28 de junhO de 
19!8 

· escrivã - )latia dru, Ne\"t!i 'l'a• 
,·are~ Cnvalcanti. ------------
Cenlro Civico João Pessôa 

Si.S~ \0 EXTlt.\ORUDi.\JII\ 

De ordrm do presidente do centro 
Civ!co .Jo[lo Pt:ssôa. convido os_ d.trelr 
res e demat~ membr~s desta U11itltUr· 
c·ão n compareceren:i a _ses..~o ext~~ 

~~~~~1i. iuâ~<;ec~~~e11~:~·\s n~Q lt::'ras. ! 
Rua D1•q1;c de Caxias n:' 298. Pª~as 
fim dP 't' ori;nniiar o pro~ama da 
ccmemoracões do B~º ani\·l•rfa~io es· 
1riorte do r;runcle Presidentr Joao p 

~fào r~s. .. óa. G de julho clt• 19380 
Simão Patrh:io da Costa. :,erretári 
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NAVEGA Ã o E COMERCIO 
LLOYD- BRASltEIRO IIIILEI IOIEI 

Praça Antenôr Navarro n.° 31 

,, .... 
(Terreo) 

PA.llA O SUL 

CPATIUMONIO NACIONAL) Fone 1.4.4.3 

PAR .A O NORTII 
Linha Camocim - Porto Alegre 

"MANTIQUEIRA" 
(Cargueiro) 

Linha Belém - Porto Alegre 
"PARÁ" 

Linha Santos - Belém 
"MANÃUS" 

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

Esperado no dia 7 de julho. sairá no mes
mo dia para Natal, Macáu, Areia Branca, Ara
catt, Fortaleza, Tutoia e Ca~ocim. 

Linha Manáus - Buenos Aires 
"ALMIRANTE JACEGUAI" 

(5.219 1-0ns . de deslocament-0) 
aperado no dia 16 de julho, sairá no mes

mo dia para Natal, Fortaleza, Tntoia, S. Luiz 
e Belém. 

(CARGUEIRO) 

Esperado no dia 9 de julho, saírâ no mes
para Recífe, Mace10, Baia, Vitória, Rio e San
tos. 

Linha Manáus - Buenos Aires 

"SANTOS1' 

Esperado no dia 22 de ,t_ulho. sairá no mes
mo dia ps.ra Natal, Fortalo,za, S. Luiz, Belém, 
Santarém, Obidos, Parintins, Itacoatiára e 
Manáus. 

"FARRAPO" 
(10 .203 tons. de deslocamento) 

Espcraclo 110 dVl 10 de julho, sairá no mes
mo dia para Reci1i.;, Maceió, Baia, Rio de Ja-
neiro e Santos. 

(Cargueiro) 

VIAGEM RAPIDA 
ATTENÇAO: - AVISAMOli AOS SRS. 

PASSAGEIROS QUE, SOMENTE PODERA.O 
ADQUERIR PASSAGENS APRESENTANDO 
O ATESTADO DE VACINAÇÃO . 

Esoerado no dia 8 de julho, sairá. no rnes
o "LÓIDE l!RASILEIB,Ó'' E' UM SER-1 mo di~ para Natal, Fortaleza, São Luiz e Bc

VIÇO.DE UTil,IDADE PUB!,ICA E DE INTE- lém. 
RESSE NACIONAL. 1 

Ac.ceitamH car1u para a, cidadea ,ervida, pela lide Viaçãe Mineira ·cem tranaberd• ea An,ra do, Reia. 

COMPANHIA CARBONIFERA RIO•GRANDENSE 
Linha regular· de vapores entre Cabedêlo 

e Porto Alegre 
CARGUEIRO~ RAPIDOS 

"OLINDA .. - Esperado do norte no ct1a 3 de jttlho proximo. Logo 
após a necessana demora em nosso port.o, seguirá para. Recife, Ma.ceio, 
Rio, Santos, Rio Grande. Pelotas e Porto Alegre. 

CHUY" - Esperado do sul no dia 5 de julho próximo. Logo após 
a necessária demora, Seguirá para Natal, Ceará, Parnaíba, via Tutoia, 
e Areia Branca. 

" HERVAL " - Esperado do sul no dia 10 de julho próximo. Logo 
após a necessária demora em nosso porto, seguira para Recife, Maceió, 
Rio, Santos, Rio Grande, Pelot.as e Porto Alegre. 

AVIS O 

Aceita-se carga sujeita a transbordo no Rio para Pai'anagua, An
tonl,na, s. Francisco, ItaJai e Florianopohs. 

A1entet== LISBOA & CIA. 

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

-====================~ 

- ClrurglAo da Asslstencla Publica e do da8 10 às 12 horaa • 

Hospital Santa I zabel. l8 i\s 18 hor ... 

LLOYD NACIONAL S. A. - stDE RIO DE JANEIRO 

81!I!VIÇO RAPIDO Pl!LO! PAQlJETÉ8 •AU!" l!NTltl! CAIIEDELLO 1: PORTO ALEGRE 

PASSAGEffiOS "SUL" rAS8AO F-tllOII 

PAQUETE ",\R.\RAQUAR.\" 
CARGUElRO "A&ATATA" - Es- · 

perado de Belém e escalas ni dia 9 do Esperado f e Porto Alegre e escalas no 

1 dia 7 de julho, saindo no mesmo dia 
corrente, saindo no mesmo dia para 

Recife, Maceió, Baía, Rio de- Janeiro, 

Santos, Paranaguá e Antonina, para 

onde recebe carga. 

para Recife, Maceió, Baia, Vitória, 

Río, Santos, Rio Grande, Pelotas e 

Porto Alegte, para onde recebe carga 
1 

1 

e passageiros. 

"NORTE"' 

t"ARA DEM:AJS INFORMAÇÕES COM 08 AGENTES: -· ':-,~1 
INtSIO Dl CUNHA REIO I CII. 

Eacriptorie: Rua Barãe da Punrem, 43. Telefone n. 1441 Telegrama "Araa~ 
ARMAZENS - PRAÇA 15 DE NOVEMBRO N.0 87. 

COMPANHIA NACIONAL DE NAVEGAÇAO COSTEIRA 
PRAÇA ANTENOR NAVARRO, 53 - SOB. -:- FONE 1424 l

.. D R , 0 $ 0 R I O A 8 A T H I CONSULTAS: l 
Tratamente medico ,e clrurgico das doenças da uretbra, prostata, t->úJ• 1 

e rins CystoscoJ)Jas e orethroscopias. 

CONSULTORIO: - Rua Gama e Mello, 72 - 1. o an<lar . 1--:8::l!::R::VI=ç=o:--8:::E:::M=AN=AL-=--D=1:-:P:::A::8::8::A::G:::E::m=o::s=-::1::--c:::AR=-=a-:A::S:-::E::cN::TRl!=:--:P-O-::R-::T::-O:--ALE--G-R-E--l!--C-AB_E_D-.-. ~-
--- JOAO PESSOA --- • -

J, 

COLEGID "ANCHIETA" 
(ANTIGO CURSO N. S. DO CARMO) 

Instalação nova e efetiva: - . RUA DUQUE DE C,\XIAS, 165 

REABERTURA DAS AULAS : - 4 DE JULHO 
Manterá os seguintes CllfSOS: - COMÉRCIO - DATILOGRAFIA -
TAQUlGRAF§A - PIAN-0 - Alli\IISSAO -•P&IMARIO E ,\VULSO. 

Aulas diurnas e noturnas 

Internato - Semi-internato - · Externato 
PENSIONATO VIGIADO : - ~lantém o Colégio um pensionato para 
meninas do interior, que cursam outros estabelecimentos, tendo, pessôa 
idônea. que as acompanha para todas as aulas, sendo porém as alunas 
obrigadas a seguir, em tudo, o t"egimcn interno do estabelecimento. 

PROFESSORES COMPETENTES E ESFORÇADOS 
INTERNATO COM ALIMENTAÇAO FARTA E SADIA 

MENSALIDADES AO ALCANCE J)E TODOS 

Diretôra: - HERCíLA FABRICIO 

SANATORIO CLIFFORD 
Aveni~a Pedro II - I.550 

"ITAQUATIA" 1 
Chegara. no dia 8 do corrente, sexta-1'eira, sairá no 

mesmo dia. para: Recife, Maceió, Baia, Vitória. Rio de 
Janeil:o, Santos, Paranaguá, Antonina, Florianopolis, Im- r 
bituba, Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre 

"ITATINGA" - Sexta-feira, 15 do corrente. 
"ITAPURA" - Sexta-feira, 22 do corrente. 
"ITAQUERA" - Sexta-felrR, 29 do corrente. 

,. ... 
AVIS O -- . ---, 

ltecebemos tambem carru par11, Penêdo, Aracaj6, fihéot, S. Francisco e Jtajai, aom onfdadosa baJtleaoio • 
r -Rlo de Jan-efro, bem conío, para· CampM, no Estado do .Rio, em trnfeco mutuo com a wr.eop&ldina RaiJ·way•. 

Aa passacem aerão vendida.a mediante apresentação do atestado de vacina. 

PARA PASSAGENS, ENCOMENDAS E VALORES, , ATENDE-SE NO ESCRITORIO, ATE' A'S 11 HORAII, 
NA VESPERA DA SAIDA DOS PAQUETES. 

INFORMAÇOES COM O AGENTE - P . BAND!lltA DA CRUZ. -==~~~ ~~!l.~L~~n!" qua- l 
si novo; um picarpo elétrico montado 

/ ~:1~td~~v~~e~~~~~0~s~01~~\~~~~ ~: 
1 

rp. bars ou casa comercial; uma v1-
ti'ola "Vi~tor" gabinête bem conser· 

'vada com 41 discos selecionados; um 
banjo de renomado fabricante; duas 
balanças "Estrêla", novas, pata 20 
kgrs. e um terno de pesos de metal. 
Precos de admirar. Tratar com Beli· 
zarlÔ Medeiros, á Praça do Relogio n.0 

85. 

CRIAS DE CACHORRO· 
LOBO Ã VENDA 

JAIME FERNANDES BARBOSA 
ADVOGADO 

ACEITA CHAMADOS PARA O INTERIOR 

ESCRITORIO: PRAÇA PEDRO AMERICO, 11 
RESIDENCIA: AVENIDA GENERAL OSORIO, illll 

João Pessôa 
VENDE-SI! CINCO CRIAS DE _ 

~~c=~:~~~~g: C~MT'fff:~1~~ l 1 ~ w--~ ~ w 

RUA SILVA JARDW, IH. SEVERINO CORDEIRO I 
UMA BICICLtTA A D V O G A D O 

1

1 
em perfeito esta.do, vende•Sc, por 

DIREÇÃO DO DR. LUCIANO RIBEIRO DE MORAIS 

pre..:.o muito comodo, á rua Santo 
EUa.s n.• 180. 

óTIMA OPORTUNIDADE 1 
Aceita causas civeis, comerciais e criminais nesta 

capital e no interior do Estado 
SERVIÇO MANTIDO PELO GOVll:RNO DO ESTADO PARA O TRA
TAMENTO MODERNO J:M.,;, I;>OENl;)AS NERVOSAS E MENTAIS. 

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

Vende-se a pensão "Pe• 1
' 1 

dro Americo", instalação 

1

, 1 Residencia: Avenida Tiradentes, 266 
nova. A tratar com a pro• J O ã O P e s s ô a 
prietaria na mesma. ''-""="'•""="'•"".,"'~"'-.. ..,.-..,.,-.... .---....,,...,-.-..... _ .. -..,._,._.., • .,-.. .., • .,-...... .,-..... ..,.,,_....,_,,_.,_..,,,J 
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p 
FLAZA 

- 'I 
O melhor som, a me hor sala, os melhores filmes, maqui-

Proprietarios: WANDERLEY & Cia. Ltda. nas sonora Philips, filmes da Metro, United e Cine-Aliança --------------·--------------------------Hoje ás 7 e meia horas-Preços : 2$200 
e U600 - EDWARD G. ROBINSON o gran7 
de tragico da tela em 

O GIGANTE DE LONDRES 
A ruina financeira, o descrédito moral, 

tudo êle enfrentou e tudo venceu com a força 
inc.lomavel do seu carater inatacavel ! 

UM FILME DA UNJTED 
Abrirá o programa o desenho CACHOR-

RO R ,L. BADO com o Camondongo Mickey 

1 
e um nacional D. N. 

HOJE! Malinée extra no PLAZA ás 4 horas! 

CLARK GABLE e CONSTANCE 
BENNET- em 

la 

TUDO PÓDE ACONTECER 
METRO GOLDWYN MA VER 

Preço unico-800 reis 

SANTA ROSA 
HOJE! - A'S 7 E MEIA HORAS - HOJE ! 

TUDO PÓDE ACONTECER 
COlv.! 

CLARK G BLE E CONSTANCE BENNET 

Preços 1 $100 e 800 reis 

1 

-

Domingo! A surprêza do mês! Domingo! 
EM 'T'WES SESSÕES 

Matinée ás 3 e meia e soirée ás 6 1/2 e 8 1 /2 horas 
a grandiosa realização de NIKOLAS FAR.KAS 

Fort Arthur 
Exibições no Moderno de Recife com exito extraor
dinario ! A luta de morte entre duas grandes poten
cias! A Russia e o /apão num entrechoque brutal 
pelo domínio das terras asiaticas ! A epopéa culmi
nante da guerra russo-japonêza ! Magistral desempe-

nho de ADOLF WOHLBRUECK o heróe de 

MIGUEL STROGOff 
PORT ARTHUR. 

Grandiosa pela sua montagem ! Empolgante em seu romance ! Magnifi co em sua 
interpretação ! Sensacional pelas suas batalhas ! 

.fiti~BA.00! 

Na sessão das MOÇAS no 

PLAZA 

atsnd.snd.o pedid.~s 

suzv 

DIA 25 NO PALCO 

Bidú Sayão 
o rouxinol Brasileiro ! 

BILHETES A' VENDA PARA UM 
UNICO HECIT AL 1\0 PLAZA 

e I N E .. --.. R E p u B L I e A DIA 10 -

LUZES DA BROADWAY 
HOJE - Uma sessão ás 7,15 horas - HOJE 

A SEGUIR 

N Á N Á 
LANE CHANDLER AS AVENTURAS DE CE LI N 1 

- em - ESTRATEGiA DE MULHER 

ARMAS JUSTICEIRAS FOLIAS D E ESTUDANTE 
CALMA PESSOAL 

Complemento: - UM NACIONAL D . F. B. 

Preços : - 1 ~100 e $600 

ESCRITORIO DE 
CONTABILIDADE 

Diretor - JOBEL TINõCO 
Perito-Contador - JOSE' VIEIRA DE lll'ELO 
Contador - HIPOLITO RIBEIRO FREIRE 
Professor - l\IR. ROBERT H. VANCE 

Bervtços de escritas avutsas, contratos, distratos, registros de firmas 
e uvros comerctnts, pericias e balanços. Retificação, verlflcação, 

abertura e encen·amento de escritas, etc. 

TRADUÇAO E REDAÇAO DE CORRESPONDENCIA EM INdLES 

Preço, modJco, e especiais para os serviços de l'f'&nde nlto 

RIGOROSA OBSERVANCIA DAS LEIS EM VIGOR 

ATENDE-SE A CHAMADOS PARA O INTERIOR DO ESTADO 

LECIONAM-SE INGLES E CONTABILIDADE 

E,rpedfente - 8 ás 11 e 13 is li 

Rua Barão do Triunfo n.° 270 - l.° andar 
JOAO PESSOA 

QUANDO o DIABO ATIÇA 

DR, JóSA MAGALHAES 
(Medico especialista) 

Tratamento medico e operatório 
das doenças dos olhos, ouvidos, 

nariz e garganta. 

TRATAMENTO RACIONAL DOS 
1 RESFRIADO_S_R_EPETIDOS. 

Consultório: Rua Duque de Caxias, 
504. - De 2 á.s 5. 

Resldencla: RUA VISCONDE DE 
PELOTAS, 242 

- JOAO PESSOA -........ ~ _._,..,., 

CURSO PARTICULAR 
Prof. Joã.o Vinagre avisa aos 

interessados que mantém um cur
so primário e secundário funC'io
nando diariamente de 7 1 :! ás 11 e 
das 19 ás 21 horas. 

1 AVENIDA GUEDES PEREIRA, 70 

! Pagamento adiantado. 

JOÃO VELôSO FILHO 
ADVOGADO 
RES1DEN1'IA: 

Rua Amaro Coutinho, 312 
-- JOAO PESSOA --

PILULAS DO ABBADE MOSS 

cl 
TODO ESTE CORTEJO DE SOFFRIMl!NTOS SI'! 
RESUME NUJII MAL UNICO - DESORDENS 
DO APPARELHO GASTRO-INTESTJNAL -
DESORIENTA O DOENTE, ATORMENTA-O NAS 
HORAS DE PRAZER, OU DURANTE O SOMNO, 
QUANDO CONSEGUE DORMlR A ACÇAO DI
RECTA E EFFICAZ SOBRE O E~TOMAGO, FI

GADO E INTESTINOS QUE EXERCEM AS 
PILULAS DO ABBADE MOSS SE TRADUZ NO 
DESAPPARECIMENTO DESSES SOFRlMENTOS 

.&pllHO ,.,. • Estadot de Parabyba e Rio G. do Norte: 

ALMEIDA & COSTA 
RUA GAMA E MELLO, 87 - I.' ANDAR. - End. Trl. - ALMEIDA 

--IOAO PJlll80A--

1 
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D o M N G o 

REX 
O ESPETACULO QUE A - 20th 

ê 
CENTURY FOX EMPREGOU 

e m r s 
s e s s õ e s TODOS os RECURSOS PARA 

D o M N G o REALIZAR ! ! ! --

Amantes cativos a bordo de um veleiro sem destino . . . perseguido pelos navios de to
das as nações . . . Motim a bordo ! 

WALLACE B E E R Y WARNER B A X T E R 

NAVIO NEGREIRO 
-- com --

ELIZABETH ALLAN - MICKEY ROONEY - e centenas de figurantes 

NOTA T)lPORTANTE: - F.~te filme '-Ó strit e:\:ibido noutro c inema desta. C'apit.a l GO dia.~ anfü, f,f'U Janrame-11to no - REX 

UM CONVITE PARA voct VAMOS DANSAR? 
FRED ASTA! RE GINGER ROGGERS DIA 17 SOMENTE SO - REX 

HOJE - A'S 7 ,30 UMA úNICA SESSÃO HOJE 

UM NOVO SENSACIONAL "FURO'' CINEMATOGRÃFICO ! A REPORTAGEM EXCLUSIVA DO - FOX MOVIE
TONE NEWS - JORNAL DO JôGO 

BRASIL X CHECOSLOVAQVIA 
Cênas ligeiras e impressionantes apanhadas pelo "Fox Movietone News", em Bordéos 
JUNTA)fEN'fE - A mais adoravC'1 rl'visla (!1tr 'lllresent a - LEOPOLDO STOKOWSKI - e s ua famosa or(Juéstra 

sinfônica? -------

ONDAS SONORAS DE 1937 
UMA LUXUOSA PRODUÇAO DA - P,\RA)JOUST 

Complementos: - NACIONAL D. F. B . e P ARA:\tOUNT NEWS - Jornal 
Este proJ!;r a ma é proprio para todas as id ades - Nota ila C' C. C. 

ATENÇT\0 ! TMPOftT.\~TE ! O jornal <lo .in!'n BRASIL x CHECOSLOVAQUIA só será. e,ibido hoje e aru~-
nhã no - REX - sim ultaneamente com o FELIPtA e JAGUARIBE 

FELIP ÉA 
HOJE - FELIP>:A - A's 05 

SESSAO !)AS NORMALISTAS 

O OTIMISTA 
JAGV~4R1BE 

HO,JE Soirée ás 7.15 - HOJE Preço unlco: - S500 

A reportagem do - FOX MOVIETONE NEWS - jornal 
do Jogo D O M I N G O NO FELIPtA 

BRASIL X CHECOLOVÁQUIA 
JUNTAMENTE 

RICARDO CORTEZ 
GAIL PATRICK 

- em-

O MARIDO MENTIU 
Um drama da - P ARAMOUNT 

( 'O~IPl,EMENTOS 

E."Jc 11lmP {' proprio para toda~ as idades Nota cta e. C. C. 

LA' VEM ELE. DE NOVO, DANDO "BERROS" FORMI· 
DAVEIS, ENGULINDO TUDO COM A "BOCARRA" !. .. 

JOE E. BROWN 
mnls mnluco alncl:1. rm 

CAMPEAO DE POLO 
Um manancial de gargalhadas, concretisado 

em celuloide pela 

F IRS T 

HOJE - Soirée às 7.15 - HOJE 

Detalhes apanhados pelo FOX MOVIETONE NEWS -
jornal do sensacional jogo 

BRASIL X CHECOLOVÁQUIA 
Juntamente - UNIVERSAL apresenta 

J O H N W A Y N E - em 

CONFLITO 
Com Jean Roggers 

Juntnmente a a.• e ultima ~~ríe do 

CAVALEIRO FANTASMA 
Este filme e proprio pura lactas ns idades tC C. C.) 

ESCOLA MISTA DE UTINGA METROPOLE 
O CINEMA MAIS AREJADO DA CAPITAL 

li 

üm 1hmr lmrto pari'\ a sess,\o elo bélo sexo Entl'e be1jos de amór ~ rajaclA.s 
(1e metnllha ! Mais um Pncanto.ct9r romance cmem.atogrntico ! 

O propl'ietário da "Fa., 
zenda Utinga" preci:;;a de 
uma profe:;;sôra pai·a a e~
cola primaria da mesma, 
oferecendo pensão gratis, 
além da subvenção dada 
pelo Estado. 

SENHORITAS! De-.pertrm ! 1.eiam? St·g-und;1-fPira. 1wogram::t ofc.-<'cido 
a vocês .,. - O OT1l\f1S'I'A - llm rllme que é um dc '>a<"a.to da - 20 ~h 
CEr-;'Í'URY FOX. A "Seo;sâ.o da,;i \forn"i" nne connuiston a cidatle a do 
l\lE'l'ROPOLE. Pl·ocurem dive,i-Ur -!õl(> tt(",;le n.r<'.iarlo e ati-acni<' ca.síno 

OS NAVAIS DESEMBARCARAM 
OIA 12 • 

BRASIL X POLONIA 
Junt.tmente - A VALSA DA CHAMPAGNE 

ÂMAr,;HA . o grmf'os Mauch. Bllly e Bobhy. de "O Príncipe e O M;~
cllgu·• 1 ·n os rl·~<}l 1E~OS :\IOSQlTI::TEIROS. ,Tunt.A.mente -. ('~oda; 
LCUlO } A'.\'TAi..:lL\, e\ n Rul'!t ,Jonrs. 6.IL ~rrle_ - Propno pai a 1 

as.; idndf',5 ,e e e. 

DüMIN<~O A comedia romantira dn temporactu ! - O[EI\I BEM .\l\lA 
('.\S'flG.\ _ Lon:lla \'.onng - Tirone Power - Do!'l Am<'che, ,. 

A interessada deverá cli. 
l'igir-~e á Avenida dos•E,;. 
tados n.0 157, J'e,-idenda do 
sr. João Gonsalvcs, para 
melhor esclarecimento. 

MOSAICO 
vcnde·se por mócllro preço umn. 

prensa moderna com dois quadros e 
moldes novos. 1 

Negocto rPndoso. Vér e tratar no. 
A venlda Jo~o MachRclo, 795. 

Aparelho n.flnadisslmo para este brilhar.te rnês. 

FOCAREMOS HOJE. EM SESSõES CONTINUAS. COMEÇANDO 
. -- A'S 6.30 HORAS -- -

BRASIL X POLONIA 
O embate que f'lll}}Olgou o mundo! Os "gonl." mnl5; sc>nsnrion~is ! O: nt;1-
qúcs fulminantes de ROMEU, PERACIO e LEONIDAS - o di1.holtl'O. A 
ctetesns mugistt·o.is de BATATA1S ! O filme cio "Broadway Progrunrn." 

1 

nn~10snmente e~pcra<lo por toclos_ J11ntJ.mC'nlr 

O HOMEM QUE EU QUERO 
Cotn DORIS NOLAN - MIUUEL WRALL:-1 

tProprlo pa.ra t odos ns JclactesJ 



JOAO .PESSOA -Q1ii11t11-fcira, 7 llê:'Julhó del!l::S

·VIDA JU CI IA 
·rRIBU:-JAL nt: .\.PEL..\~.\O DO rio ele t- 1J1•(J11, ·q1 I\Jo11tc1w ,·0. ao( - t ncq11crc.1t~ o bel. José o~u01::ncio 

EST.\DO J.l'([o ·i..:\t. .no Ttlxe1r eh. 131 ·co Llr CmT('ia de Queiroz, ju.iz de Diruto da 
Ict('m '-' 40. t~'.~; ,) de de qultel, u 1. corn,uca de C:ijazeiras 

39.ª scs~ão ordinaria, cm 1.0 de julho com.lfC<.L de .Joáo Pe.:isua. Rclawr -Jc: - Petição de ··hapens curpu~" n.0 28, 
de 1938 u,tbJ.rg .... r 1or FJo,ioardo_ da .S_ilveira._ ~~- da comarca cte Joà.o Pessôa. P..el'.'tor 

Presidente - Souto Maior 
St'Cret.ario - Euripcclcs Ttn-arcs. 
Proc. s-crnl - Renato Lima 

Compareceram os ~esembargador~s: 
Sout.o Maio1·, Paulo H1pacio. Flodoa1d<? 
da Silveira. Mauricio Furto.do, ~o~e 
Floscolo, Severino Montenegro, Agnp1-
no Barros e o dr. procuraclor geral do 
Esta.do, Renato Lima. _ 

Lida. foi aprovoda. _sem obscrvaçoes, 
a átn c'n sessão ant,,-·•or. 

pelantf• li 'l'{ru~ _ Meclr~m- c1e Ara1•_1: de. Presidente•. Imp,?trante e pnc1e1~
•l:ielaclo ,.eb:::.st,uo Cahxlo de Ara11y1. te O pic::;o nn:,eravel, Cícero Auto1_110 
o d1 cm 1rg.:nL'11 1Plnto1 pns 01t v.., Dnnias, recolhido na cad1a Pu1>hca 
rC'spu·i.iyl,~ \1Jtos rmu O!'i rPlatorios_ a·> d . 

3 
capiLrtl 

1.u i-ev1~-;or dc ,cmbnr~ador Ma1111,. ~ :s:ictem n.º · 30, dn com· rca de .JoíJo 

Ft~1t;gi bº· .. J "r·ord~o nos autos ,:e / ~essôa. Relato~~ _des. Frc,üd.ente do 
apeiaça0 civPl n." 87, da tomaica 1k rr;buna~. Impctlonte e paciente, o 
Campina Gr 1t\de. Embarg;.,n~e:-:; Ln·· 1 preso m1scra\P.l,,José Tt1~·a1 es de Mel?, 

~l~;;~',~U~1f ~;~ .. U~~ci .. ~ cm::.;~t:~g:r:a~,~l' ~~~l~C~' ~:!:º c~pri~thldO na cadc~a 
Flo:im1.rc.lo da Silvcmi pa.,sou os a1~~~1.s Idem n.O, 31, da comarca de Jo~o 
ao 3.º H'\1:,;oi.· clesEmb::irgador Mam'!Cd Pessóa. Rel:iLor de:3. Pre:-;idente do Tri
Furtado . . bunal. JmpeLrant.L p pacient~. o prê.,o 

A11ela<'ao C'l'immfll n. 0 6t'l, tia cnm::irca miscravel. Lui:t Paulmo de Oliveira, rc
clP Mamangl•q ,1c Refator desembarga- colhido a cadeia Publica desta capi

Ao l,csernb:u·gndor presidente do d_or Aiaur~t:io Fur~1.do, Apdante a_Ju~- tal. 
Tr'b 1 uça Publica:. apelado Antonio F1rmi- Petição de desatorai:nento n.º 3, da 

Dish-ibui<:ões: 

lg~~~Ô de peticão cm ··habeas-cor- no C::tvalcantl. _ _ comarca. de Joüo Pe~ort .. Relator des 
pus·· n.'· 4. da cor.1arca dc M~mang.ua- I d~n 'l.º 75· da comarca 

I 
le ;aao Presidente do Tribunal. RequereQte o 

Ao desembargador Paulo Hipacio. ~i~!~º~t.1~.~~a0t_o~.\p~(t~~;cb.1;g~~1~:n~, 1\;)~-~= 1 reo ... Luiz da Silva, c~~e~idô J><?r L~z 
pe. Ag1a\'ante Ma~1oel Martms Del~R- motor public'.): apel..,:10 Ante HO Hcn- 'de Salvu~a, .P?r .1nte11ned~o ct.e .,eu a_?
doÁ:i-~~v~~op~tfç~~º~riminal ··ex-offi- 1·iques. 1 sislente _Jud1ciano bel. Smes10 Pessoa 
cio" n.º 47, d~ ~omarca de Pombal . Jdt'm n.c 93 da comf\lTa de Areh. Gwmaraes . _ _ . 

Apelação cnm!nal n.º 109, da com.ar; Rel~tor dc:-.cmbargador Maurl. i:i Fnr~ 

1 

~gravo de peüçao c1;1 Processo c1,.1-
cn de João Pessoa. A!iravante o dr. _2 lacto ApPlante EJ01_a _Altn rh C.ostu, mmal _n:'1 1, da coma1ca de .s. Jo".'o 
promotor publico: apelados Joaquim apelacta a Justiça Pubhca. __ do Cann. Ag~·av_ante o dr. Jmz de Dl-

Ferreira elos Santos e Manoel Angelo rc~c~.rj~,':b~i~!l~f ::~~t;i~ 1!~,~}i~~;;~ re~~r:: ~?:1~~ft~io "ex-officio" n 
do1J;~~ºJe petição civel n.0 ~9. da co- bargallor José Flosoolo. 44, da comarca cte Patos. RE:lator des. 
marca de Mamanguape . 1ac1dente. no AP,rtno ele pc>tiç::i.o civel ~:' 38. ~a I Jo::.é Floscólo. 

~======:::::;:::::::::==::::::::===========1 
TRIBUNlL DE AP ELAÇAO 

Auto!'\ com \'i;:sta ás pai'les, co!'l'enclo prnzo 
ne,;ta secretai'Ía: 

'Apcla6w CiYcl n.° 71, ela co,mu·ca ele Sousa. 
Apelantes FrnnC'isco Sarmento ele Sá e outrns. Ape. 
larbs.<;ecilio de Abrantes Feneil'a, Francisco José 
elos Santos e suas mulheres 

Com vista ao bel. José de Oliveirn Pinto, ad. 
vogado elos apelantes, pelo prazo legal, em 6 de ju. 
lho de 19!18 

Autos com vista ás paites, conenclo prazo 
nesta sccl'etal'Ía: 

Recm·so Cl'iminal n. 0 2, ela coma1·ca de Cato. 
!é do Rocha. Recorl'ente o dr. Juiz ele Dii·eito, em 
comi,;são. Reconiclo Cice1·0 Maia. 

Com Yi~.ta ao reconiclo, pelo prazo legal, em 
6-7-1938. 

Pauhsta. Fabttca Rio Tmto· agravado v~nte d. l\·i"iria José do AJ:np.!!"0 Leao: C:l de JÕ~io Pessõa. Relator eles . .; P1·esiclf!1'te do Tribunal. Requerente _o • • • 
trabalho). Agr::i.\·ante a (?ia. de Tecidos comarca ele Campina Gn1nnc. Ag;a- , Apelflc~o criminal n.0 76. da comar-

O oper:'\110 Manof'' C01deuo lagruvac:o Jo:'io Vr·~·· · ,lMO rle So<:-c;ª· _ , Floscdo. l.º Apelante O dr. l.° pro~o. réo Luiz da Silva conhecido por Lwz Dupla filtral!ãO do sangue 
Ao desemba1gadm: Flodoatdo da Sil- o c.le,;;•~mba··gador Maurn;10 F ''" .tu.; tor público· 2 o aof>lante OclaiJ.· soares de Sí:l1vina. por inlerméd!o de seu as~ ~ 

veirrt: . pnswn os O.'l'.O · ro 2·º reviso:· d<°~F>m- , da Síiva: aPe10.ctoS -Braz Ielpe e a Jus- sistente judiciar_io._ bel. s.inesio Pe~ô~ 
Reclamação n.0 

4, procedent~ do ter- lb:nr:adnr Jos~ F.loscole:. t· Pllblica Guimarães. Foi mdefendo o pedido 
mo de Santa Luzia do Sabug1. Re~Ia- A2:r.,,• o d~ .. IJ_l.:!'t.1,.·ao c_1vcl n.º .. 39 .. da .. coA- I\~em n º 'as da comarca de. Jc de desaforamento, p01 unanimidade dP. t O bel Rubens Saldanha. 110- m:Ern de Joao Pr.-ssoa. Agi.avante-> . · · , .

1 
, • t 

ma~e . 1 · unicipal do mesmo ter- Brito & Ch - .,, ,··n;:\clo Behzano Gon- Pessoa. Relator des. Jose Fl«:>sco o. i 1 \O os. . _ .· 
me 

O 
JU z m ça'\'es de Medriro" pelante o dr. _2_? pron:i,otor pubhco, a- Agravo de petlc:ao em Proce~so C1_1-

m~ . vo de petição criminal n.0 48. da o dec;emb,ug1dor ,Tosé Floscolo pas- pC'lndo Antomo Martms Lopes. minal n.~ 1. da comarc.i. de ~~o Jo~o 
com~r~a dr ,Toão Pessôa. Agravante o sou os autos_ :10 ~.(I ~·e visor dcsembar- Idem 11.ri 59. da comarca ~e Maman-

1 

do cann. Relator des. M_auric10 -~ -
dr. 2.º promotor publico; agravado Isi- g.""clor ~,.•ven:1c Mon~r,negro. . guape. Relator des. Severmo Monte tado, Ag1:av_ante o dr. Ju1~ d.e Du·e1to 
dro Fidelis da S~va. Au~l'1~, o Cl\'el _n. 3:J. da ce:1~aic:a de negro. em ccn11s:.,;ao. Por unarum1da~e de 

Apel..ição crimmal n" _110. da co- Bz.11 i 1.:r--., l\nc1ai te_ Frnno.<:co Po1:~- Idem n.0 59. d~ comorca de Maman- vetos, deu-se pro,·ime~to em pmte, .8º 
marca cte Gtt?.rabira. Apt·i_ante 3: Justl- pi\io dr F'rejt~s PF>s~oa, por seu_2.s~1f- guape. Relator des. Severino Monte- agra·:o, para pronunc_iar os denunc1a
ça Pública: apela,do Jose Pereira da te1:te 1ud1c 1~r'll_: _:qwlada d M2na Eu~ negro. Apelantes Augusto Francis~o dos Alfrêdo Gaudenc10. Manuel I~-
Silva. . lr

1
m rlri Cni

7 
LiP,'.l _ . 1 Trajano e Luciana Angela da Conce1- periano e Nivaldo Sanr-0~. P'.'lra modif1-

Agra\"O de petiç~o civel n.º 50: iaci- O (le. rn!J'.L,~~· _,lo!' __ J-11-.,C"! F'oscolo ~ar.- (,'ã,J: apelada a Justiça Publica. cara prontmcia do denunciado Nestor 
dente no trab3lhol. .da co.~naica d: so~ os uu.!o:-; ·' H. ,·i~;Jo. ~o de. gemb::uga- Idem n.'' 71. da comarca de Areia. de Andrade Lima. e para_ ~espronun-
Mamanguape. Agravante a Cm. df: Te. dm ::=.Pvet.lH> Mon!enr,gio . Relator eles Severino Montenegro. A- cia.r os réos Cícero Figueiredo e Ma-
~id~t?ct~u~sti1~r!J:r~t~toi~~o v~~~~·- trtb~,~~~o ;~~ 11

1;~
1çd; ~:;;;?! \'.;1

~e~
1
tg0~~ 1 pelante a J~sLiça P~blica; a~~lado tia-, ~lexandre .. _ . . ,. ._ f-

~ elação eh"el •·cx-officio" n.0 
70. Pes<;ôa. Rc.lato- dc:;,:_>mbar~.ador Agripi- Manuel Fra,?c1sco de Lima vulgo Ma.- .1;,g1a~o ele p.etlçao ctlmmal .~x o_ 

da fomarca de João Pessôa. Entre par- no 1-,rrO<; Agfovante o Esta,10 da Pa- nuel Caico . fio n. 44. da comar~a de Patos. 1:e 
tes· Joaquim Felipe dos Santos e a raíba ar:ravacto o oper: iu João ,:a Idein n.0 86. da comarca de _Sousa. lntor des. Jos~ Floscolo. Deu-se J?lO-
Effiprêso Anta Viacão Parai.b~. Si.lva Relat.or des. Fl?doarclo da Silveira_. A- \intento ao recurso, por unarunuda-

Ao desembargador Maunc10 Furta- o dC'!.Pmll' r1:;ad0,?-· _ relator nnssou_ o. pelante Francisco . Roch_a de Ohve1- de de vot.os. 
do: . . . au~os com o relatino n~ !_ r"v~ . ..;o: ra; apelada a Justiça Publica. ApelacRo cnminal n.º 76. da c~marca 

c:io'· n.° 49 dn romarca de Sousa. -\nela1•l'o criminal n.0 9!l, da coir.a1- de. Relator des. Paulo H1pac10. Ape- cólo. l.º Apelante o ctr. 1.0 promotor 

O sangue attingindo as arterias ca
pillares nos rins é submettido a uma 
dupla filtração. Na primeira perde 
mais seu excesso de agua. Tornado as
sim denso, passa o sangue por outros 
filtros onde deixa as particulas solidas, 
como sejam os restos das cellulas ar. 
ganicas destruictas 

Esse proce.sso de dupla filtração 
deixa entrever como é delicado o ap
parelho rhenal e a importancia de 
seu funccionamento na manutenção 
da sau'de. Qualquer deficiencia no 
trabalho dos rins importa em reten.. 
çáo de substancias toxicas e nocivas 
ao organismo, dando lugar a wna 
série de .simptomas dolorosos e desa
graàavels. Dores lombares, rheuma
tismo, inchação produzida por infíl. 
tração de agua no.s tecidos, são al. 
guns dos sirnptomas mais commuM 
da debilidade rhenal. Urge combatel
os com o uso das Pílulas de Foster 
que são o melhor remedia para lavar, 
fortalecer e activar os rins. 

Agravo rle. p.l"tiçã. o crimmal •· ex-offi-. ,

1 

de~e. 1nb:1rgador Paul.o Hm1.c10. Idem. n.0 97. da com. arca _de <?· Gran- de João Pe.ssóa. RelaLor des. Jose Flos-

Apelaçá~ criminal n.° ~11. da com~r- ca rlc Alagô::i do Mcmte;i,.~ Relate..:, lante João de Araujo. por seu assis- público; 2 u apelante Odair Soares _da 
ea de Areia. Apelante J?ªº Urb~no aos I clesembaq,,~clor Aenpino Barro.',. At?e- tente Jndiciario: apelado o dr 2.0 pro- Silva; apelados Braz Ielpe e a Justiça L 

O 
T E R 

1 
\ F E D E R A L 

Santos; apF>lada. ~ Ju~tlça ~ubhca. 12:n.te a Ji:~tica Pl~bllca; ~pelado Di~- motor público Pública 
Agravo de pet1ca~ ~ivel 11· . 

45
. da co; m::.io Pnt>~ra dt~ ;:l,1?ra1s. O dt:;:e_m~:i: - Agravo de petição civel n.º 34. e aci- l\"'egou-se provimento a ambas apela- 1 . O O O • O O O S O O O 

marca de Joa~ .P~s~oa .. Agia".ª
11

~ A . ~a.dor relr.·or !m,~01 
C.\. aut_os ª. ie\I!-i1ê!O dente uo trabalho). da comarca de laci',,s. por unanimidade de votos. _ 1 SABADO 9 DE JULHO 

r:~~l~a~~~~fdª~s ;~1r~1~~~~a:zo.. · 1 ao de ;emb::ii doi P~ulo HI\Jacw. / João Pessôa. Rela_tor des. ,Jos~ .. Floscó- Id~m n." 88. da com~rca _d~ Joao ' .. 
Agravo de petição civel n.º fil. da co- n,-.sp:H·ho·. / 1,º·. Agrava_nte Jo&o Lo:nbard1,. agra- Pes.~oe. Relalor

0 
de~. Jos~ Flo~colo._ A- 1 dr. João Luiz Beltrâ_o, Jui~ Murucipal 

marca de Mamangut!.pe. rncidente_ nc \~lel_º ,,º acidentado Joao Gon,f's p"lante o dr. _2. p1~1:notur publico. a- do terino de s. Josc de P~rnnllas. 
tr~balhol. Agrava11fl:' a ~i:-i. ele Tee1d1

' - 1 AL:rn vn rle ,,., ,ôo r•1,1 • habt·1c.-co1·- / Siha · . _ . pllacto Antomo !"1ai tms Lopes· _ . Petição de halJeas-corpus n.O 18, da 
Paulista. Fabrica Rm Tmto. ~q;ra,a:''J pus·· n., a. dn com· rr·t, de catolti ct_o Agravo de pe~1cao ~1vel n." 3fi , Nc~ou_-se pronmento á apelaçao. poi CC'marca de João Pessôa. Impetrante 
0 

Z,e;;~~ifo ~~J~:1!~.0Til~·da comarca de ~:~;~ªdt'f1~~~~1a~~~1~~.~~-:~~~~~o~ Jt~f;,~~ ! ~~~~~i~u1i,. J1~~tt\;e:;iiªo ~s~~ti
1
~: iu}~:!~~ui~d;9~~av~~o~~~uca ?e Maman- ~at1:~~s1Ti~:~~r~td0Mfnb!~ef: :J~~: 

~ou~a. Apelantes Francisco ~~rmento agr::ivaào .r11vf'n tl Fenrir~ Nobre. 1 Parrliba: _agruvado João José Peteira. ;~11µ('. Relator des, Sevenno Mo~te- ca desta capital. 
cte Sá e outros; apelado~ Ccciho .de A- Ae;r.l1vo rií' in~tnunn,to criminal _n.0

1 

F<:Ji designacta a presente ~essão par;J 11eg1.'º· Apelant~ Angust.o Fra1.1c1sco Ag.Tavo de petição de .. habeas-cor-

Santos e suas mulheres. . Reln tor de.<;embargt:.dor ~eVP!ino ~'!on- :~t \cão: apelada a Justiça Pllblioa. cha A.gra~ante Antonio Felipe Vaz; 
Ao desemb~rgador José Floscolo. tenegro. Agravant<~ o dr. Joao Mmer- 1 Julgamentos: Pn~limmarmcnte anulou-se o Julga- agravado 

O 
Juiz de Dlreito 

brant.es Ferreira., Fr.anci<,co Jose dos 2, ctn com.!lrCR de Ala. góa rlo Mo. nte.1ro. cs Julg~.mcntos respe. ct1vos. Trn. .. w.no e. Luc1ai·1.a Ang:e!a da Co.n-, pus"' 11 o 2 da com.arca de.ª . . do Ro-

Recurso c:rimmnl n.º 2. d:1 comarc~ vin<!.Dutra ~!e Almeklri, promotor .. :td~, . mer.to. por unanumdade de voLos. Apelação criminal n.º 2. da comar
4 ~e_ Catol~ .c~o Rocha. ~~<?n.e

1
:te 

O 
.. d

1 
hl;'C .· ag-r,HtHlo o fl 

1 .1unto ele r,1orlbto1 ! Pedldo dr férias 11 '· 25, da com:irc::1 Idem n ° 71, da comarca de Areia. ca de João Pessõa Apelante Antonio b~lZ ~eJu.~ito, em comis ... ao. iecorlldfJ publlr· , . _ ., d.., 1 de Jcâo P(;:ssoa. Relator des. PresiJcn-
1 

RelaLor de~. Se\'_enno Mo_ntenegro. A- - Martins Lopes, apelada::::. Justiça Pú .. 
x_ei~arã~\riminal 11 (1 11"' da co- P. 0T:'vo riP peshc~o rr.mmal i1. 

45 ·to. l te do Tribunal. Rcqucrc.:nLe o bPl. José pelante a Jus~1ca Pública; apelado blica 
mar~~ de: Itob, inii'a AÍ>da;te a Justi- ro~i.t'.'<~ n .. C~itol ,d? Ro~a. t~;~~.~- / Gaud_encio Correia de QU('iroz. ~ulz Manuel Fra_~1cis1('1 de Lima. vulgo "Ma-, Id~m n.º 66. da comarca de_ Maman ... 
ça PübJic::t: nt:,P1::ido~ Anton~o FerrPira d~;·;c~~t~r~aclo~cl·\~~t\,P

1
; 1~º,/0~~~tc~r ';ú- cle_ J?irelto _da coma~·ca de (?ajaze1ras. l nuel Caíco . Prelmarmente,; _conv~r- guape. Apeln:nte a Justiça Publica; a

da Silva. Jo:-é Pe. n•i_ra.d8 Silva e :MA .. - ~Ú º.\ !1 , .. ~;adoJ Jo-·e Sal(anha Maia., Foi mel. efondo o ped100 de f.erias., con- teu-·;,p o. Jl!! :ame1;to em u.hgen~i~ .. , pelado Josu_e Cavalcanh Luna, vulgo 
noel Amancio Ro<!ngues cii, · ciJo nrr ··.Jo,;,s. Prorrmio·· tra os votos aos ex~no~. des. prer,1dentP I Qor tmamm1dade oc \'oto~. Tmpec 1cio "Josué Apngio" _ _ 

Agravo de P<'tirao c·n·el n.º 4G. 1ar 1
- e Arr~v tif' 11,.1i,:-i:oo ciimir,1.l · e:x-of- Cl_O Tribunal. Paulo H1pacio e Seve- o eXJ:10. _des. Pa.ulo H1pric10 Idem n.º 79, da comarca de Joao 

<lente no !rabalh~ 1 da co~ar~a cl rk•o·· JLº 46 _ c.' 3 c·r,n1,arc.· ciE· Ala:.;óa rmo Monten~grn. De~ignacto pp?·a -1;1. " ,\µelaçao c:rinmtJ.l n.º 86, da coroar- Pessôa. Apelante o dr. 2.º promotor 
l\~::1.mangua_ne. A_?,ta\·~nte ~ r::.i'l_. ,ic ·.Te- Granrle RP. i"tor ,;cs1'1'lbarg.: 101· Agri-1 \T3.. r o acor~ao. o cxmo. sr. des. Flo- ca d~ S';)USR .. Relator dcs. ~lodoardo püblico e os réos Severino Pei:etra de 
c1dos PaulL:stJ, .t·,,bri!"a Rm T1ri.to, a- 'Jino narre-,. dC''.lrdo da Süre1ra da Silveira. Apelante Francisco ~o- Arruda, vulgo "Pilão'' e Antonio Jooé; 
gra,•acto ~ clr_. _cura~or dc.'1~

1

clen~_es ,., .' A:n•,o (·e in•Jq.unen!c, Cl\'el n.º 44. Petição de '·hapeas-corpu.,," n.º 21 cha. de 011\'~il?. apelada ~ Justiça a.i?elados O ôr. 2.º promotor público e 
~pelat;-ai:, Cl._el 11. 72. cl,1 Om"l_1cri. la r·on,a··c" r M~m"nguape. Pelator Ida comarca de João Pessó:i Relator Pnbllca. Prehmmarmen1e nao se to- Cidronio Mororô 

J?a~ dP<'~~::, . . 
1
·º ..,ªJ'C'

1
''
1\'P tn .. ·donf ~~- ~le<-r·mbarg1,:.'.'.r. ' .. 'lfvlorido da Silvr.irn. rTes. Presid.ente do Tiibuna·l 'rmpetran- mou conhecimento do recurso, unani~ Iclem n.º 83, da comarca de Santa 

~·~~usfa 'ct~"t,ot a~~fa;~,, : 'me:~;~d:ª Aerav•n1
<' "H'.' Anll~~~t/ª "";,:,;;~10~ te e .P•cientr. o prêso mis~ravel, LUiz :namente Ri!ª· Apelante a Justiça. Pública; a• 

Ao dt·sembEn·1.wd0r Se•,;erino Monte- Anta C,n il.('.._,._LI~ do '.. 1,·v;i,·a· e 011 _ , Pnulmo de Olheira, i·ecoll.lido ã ca~ Idem n.° 97. da comarca de Camp1- pe1ado O~ilon de Castro 
negTO Manoel 1'.üt' 1c1u:1110 de C , deia Publica desta capitfil. Foi dene- ue Cranctr Relator des. Paulo Hi- Idem n. 85. da comarca de Sousa. 

Apelação crhninril n ° 107. da co>n~l'· tros: ·p. tivo antas com vi:- gacta 2 ordem impetrada unanime- pacio. Apelante João de Araú.io. por Apelante .Pe_dro Bezerra; apelada. & 

('A de It:tbniflnn Aj)Clante a Ju~tiç ~ li';J~at ~~ 1 ('~)(';;! nrt~T;0r)J ~t'f'.11 dO I mente ~~:~ 2~1~si;~.~~~~to~•Udl;ti1\~~; a~;~~~-S~ Justiçr ~Ubh~a,l .. ffiCºO" O 49 
~~;e~c::t' :,pcl~C'O Mnnorl Vllglll,ú ela ~!>r'H'n i ' ::o Idem nu 28, d,l commca de JO<l() PjCVimrnto á apelílÇâO para confirmar daA~in~~:~a ~l1;eJoãi~~SSÔ~ (d~~quit~ 
..... Agravo ele petição c1vel n ° 47 (3<:1- Au~lacao ci mimd 11 

l lO!'i '
10 

•r PlO Pes'>ôa R.elator ries Piesidcnte do T .. l_ a sentença apelada, unanimemente. amigavelJ Entre partes· Waifredo Lins 
dente tio trabnlh~) da comaic, ... 11' rle sane r;.1. c~~..!lC';d~~ ~~~~n~o~~J?~ bunal .Impeti:mLe e pac.:1ent.e, 0 pre- Impedidos cs ex.mo~. desembargado;·Ps Marques~ sua mulher Maria de Lour-
Mamangm1pe Ag1a1 ame o dr CUI:'l li I Rel~toi e E nnl ar F d s ~o mweia,el Ciceio Antomo Danta::;, Severino Montenegro e Agripmo Bgr- eles Machado Marques 
d" ac1clenles, agr:.n;ada a C1a de r - A~elaI::" S~,{~ll ~ kt~~1.1," n~hâ~s~ iecolllld

1
~ na Cnrlc-1a Publlca destu e, ros. Apelação ci\.el n.º 26,· da cmmirca de 

c1dos Fabncn Rio Tmto HI g,1 Se\h', I o L ' p1t1l ~.c:10 U' tomou conhecimento r'.:i .\gravo de J~etição cirel n.º 34, iaci- Bananeiras Apelante a menor Ase-
<\o ~º°"~mbaigadoi ~?rlpmo B~uio<-· ·

1\;,~t;01~uvi;!1 1 ,pel'lntc e ao tXmo pcd.do, unanun,:mente dente no trabali101, da comarca de neth de Andrade Bezerra, representa-
Apeta;,ao <:

11
~

11
nal n. 10,~ da co21 a, ~ ctr_ nro:ur:.rio,. crril ro F'it.-i.do Petição de "habeas-co1pus" nº 30. João Pessôa. Relator des. José Fios- da por seu pai Francisco Bezerra Ca-

~;a~~.ef~~lia~~.lr~~ll;_~.·g 
1.d/ i:;~~·i~;r; rlri comarca de Joflo Pe.stf>a. Relatnr cólo. Agravante João Lombardi; a- 'c'ªalrc

1
a
1

enit
1

_i

0
; ctaªpcc!~~º,a Augusto Bezerra 

t l \l d 1 Part>CE'l'":,: de.s. Presidente do TribunD-1. Impetran- gravado o acidentado João Gomes ela u.Lu 
~~'i:'{e 

1

~;~~1;ci~;~ l1,~/··;~~~·~t.-t• :g~·= ~e e pa.citntc. o pl'i~so miseravel, Jo:-/ SJ:)v,1 ~m.bargos ao _aco1:~ão 1~os autos d~ 
! •da a ,JU.<;tka Pl1blica. CBAn,~J .. r'o"d-,~ .. ('pr~2."'I1.,ª.1 ~1.,,,._},!·1ntec.l:lºC~.i:1~r~ fav~re~ de Mélo. vulgo •• Alem~o" re• Idem n.º 35, da comarca de João agt:3.\0 de petiça~ cnel D . 51. da c~ 

Ag-ra,•o de uetição civel n.º·-ta. •ati- _.w " r. '-" c-olhido: á Cadeia Pública desta capital Pessôa. Relator des. Severino Mon- marca de _9ampu~a Grande. -~nbai= 
C:f'nte 110 trabnlhoi. da coman..:a ,r r,,·amotor P' 1blko; anel do Heracho da PtelnrnnarmPu_te co1~verteu-se o jul- tenegro. Agravante o Estado da Pa- gantes Jos~ Evaristo de ~rauJo, Er 
Mama1:iiruape. Aa-ra\·ante n Ci~. àc 'Ti_ t::osl~ M'"lo. game111,o em cli1Jgcne;1a, para SP avocar raiba; agravado João José Pereu-a. neslo Galvao e a massa fahda da Soe: 

a- gtittue. ,\pPlante A.ntr.nio Bnüz d~ Sil- o p~cientc na c d s t Rit b d E t d de P1octutos 
e dos Paulista. Fabrica Rio Tu· ,to.· Tdem n.° gz cl:' C' marc~ de M?lll"'!l- :.-' Sf'?.11'do processo instaurado contra·! Ãdiados pelo .. adianl1:1do da hora. F.>.-portadora Lafayette Lucena&. Cia., 

r:·avado Miguel Alexand1·e. va Lisbóa; anPl::1do:i 1 .J1.1stica PúbUr<'t por u1utirr~idnclc o~~Ul~°:to/ an a a Assinatura dt• acordáos: ~~\is~~!i~o:. ~. tºr a or~ 

Quotas: ~~;~\};;t;']df~~;~~~t]~~li~~irrc~t- cw~e:,'.~!º d~e Ji:~a~;·:;i:n~el~Í:,\!~ S P•Jitº ~~ !;~~~1~:s 2¾,R~~o~;.~~!'. d~ cor:;i~n assinados os respectivos a-
Agravo dt pr:tu.,:ào ci;:d n.'-' -13. da co- Id('m n.º 101. da cf)rnarC'a cte A,agon 

marca de Joào Pessôn Agravantes Ai-- GrnncJ~ Auclantc 1. Justica Pi'tblic::\; 
quitriclino Augusto dp Holanda e sna ap•~larln O tenPntie> :Vtanof'l Coriola.10 
m~liirdcif.~1~.~~lon~i~~'.ªct;o~~\il~i-~!O (1 -, RallH1lho 
i'.amangunpc. •lpelante~ Antonto Fn- Idcn1 !1 '' 1n2 dn rotrarca ele Patos. 

i :r1tf11~~:·t!~~~~~~r1~~rti:: ,~,= tr~;~t:·t ;;<:\ {~n, ~· d~p1;'1~~ 
O dr. procurador !:;ernl apresentou Irlem n ' 10:1. cta f'Ot'1nr a de Jo·i.o 

~A~1~r.em mêsn por não lhe cum1, ·1 ~:;~~~- ~~ela~~c;'.r~~~~\~t
0

~
1~>.\~c~~;;:,~= 

Pa•:::agem,: 

1\p<'lac[;o niminal li" 89. da t·on,r.r·· 
ve João Pe.ssóa :\pela11te Dam!~lrJ 
Cardoso: apc•lada a Justiça Pública. O 
tiesembargador Paulo Hipacio pns·,;,,·1 
os :.iutos ao 2.0 revisor desembargad1•1· 
Plodonrdo da Silvclrn 

Aµelacã.o cível n." 52, eia. comarcR de 
Otw rabiro RPlator de.semb.1 r'.;':aclor 
!"!o':!o,.n10 cl e1!,·c.!rc. A!)C!"lnt, .. Hor 1 

{Ot (' 01 L 

IP Tr~~~n ~,~ 11;1~t"cla0 <"~~n:i;~al>~~njo~o~ 
t: · ht o; , )e' do T~· .ic: Lones Lord[.o. 
Reli Lc;1~s l<-1·r o t Rnmlldo Dantas 
O dr p1ocuraclor r,en.J r10 Estado oprc
~e,1tcu os outo.s cm nu. a com os res
per•ti\os µarec··re:,. · 

l>e!'lig-nação de dia: 

Pedido de ferias n.0 25. da comarca 
rlr To~:) Pc Ou Relator dei Prcs1den-

O EXITO DEPENDE DA ESCOL HA 
Erlstem muitos remedios para Grippe, Resfriado! e Febres divel'8aS; remi< 

~fo11 que fazem diminuir a acção eliminadora dos Rins, fonte de vital importancia, 
A "CASSIA VIRGINICA" é remedio garantidamente inoffensivo, que tanto 

i)Óde ser usado por pessõas idosas ou fracas, como pdas criança., de ma.ia teor, 
;dade, <iem nenhum inconveniente. 

"('ASSIA VffiGINICA" regula II runcçllo ifos Hini. é '/J nm 1ntt-febril •~ 
tgual iiara Grippe, Resfriados e todas H febres lnfeccio6u. 

- Dastmpld• e•• mençãe heerHa H 2: CH,res .. Medice de Peraa••c• -
<YIDII l'JIOBPIIC11'0 QUII AO O MP AJl'!IA OADA TID:aol 

---- A' ....... l'!lllllf.llP~ '11A&aü!IU -·--,-
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