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A PALAVR'A DO NORDÉS TE1"DEZESSETE", ROMANCE A ALTU-
Comentando um comunicado do Serviço de Divulgação :{:::::/;,':::;'i:;_;·;,\,',},'.~~:.u~'..,,,',";~;I RA DA E' POCA OUE REVIVEU 
d D d E , . p bl" "d d d p , esp,nlo 11annn,il que. n111<1 mo- . o epartamento e stahshca e u 1c1 a e a arai- \'imenlc, irr,·st-l,wl d,, lc polri<>-

ba, a proposito da Legião Cívica Nacional, o " Diario Ca- liea. wm '"'",.~":""'" " ,u., 
• ,, • " • • f rm11"1 e ll•,tl ·,ol!dar,.-.dadr que, 

ORRIS BARBOSA 

O RO.MA:\{;E ' l)e,ze!-t~ete", dl' dia e noite bm ,Jando a ob1a.; Trabalho 
EudPs B::u ro ~tá a pai te na I penll'·o dl' rmzPl Auto-<'ríhca Luta r1oca afirmou : O povo paraibano compreendeu adm1- ,ó por "· r~pn·"'"'" ,, "'" m"" 

ravelmente a razão histórica do aparecimento dessa de"i'.Iido n·1H111i0 ,' t,·, nk:i da 

l
, • • • l · l - \ H>lrnc1~1 rornum,,t.1 :• 1ntl'~rnl1~-

htf'latut 1. nnrt1e~t111.t mtN1or 
'fe-m •u<'o d( un lnto modetno Hc,,ie \'olto a falai Relí o rornan~e 

força po 1hca mvenc1ve , ora em arhcu açao para a ta, º' noi, ::hi,""'' ;,1,,.,1,if\ko, lmguagt-m, apre-; 11ta"ão Uos tipos com a mf'<.;ma .sa.íu,fac•áo. e posso pres
marcantes do enl rt, l,o, -.egua a técm<.a j tu no\ o depoimento público sobre 
de cenatio I:! 1mag1,laia.o Mas, explo1.1. 

1
' Dn:e:-. P:tt' que nâo é hno para ~ 

um a"i.í,unto inteiramente medito aqui pa, at º" olhos po1 <'Jma Nas sua. 
p~la, nossas; pla~a'- ,, roman('e h1.,to-1 pa~mas, pnsonagt'"h!!t dramáticos eon
nco qUJstam o leitor, que na.o pôde maJ..!I; 

defêsa da ordem e do progresso do Brasil " '' nd e "' '" ""º" " me,i,,,:r· 11·i:1 in
·<,n(.'ie,,tr• <" '1!!.l't':;-;l\ .-i 

E' flllt"' :1 1 ,;•gi,io Chi~ ,1 ,:H·io
na l j~ ,i,ia l.-1tl'lllt-" dr b,1 1nuilo 
~m todos no ... t[ll<:', un 111cw clu 
eonfu\Óo dl'ma;./1gi('H rm t{ll(' "te 
tOYolYin u Br:, ... il anlfs do golpe 
de Jll de :\o,<~rn!,r 1., n:""i•J ~1lin:t
,·anw"' ro111 :t din.:(·:-,o d:1 ,:v e da 

R
IO., (.\ l'NIÃOJ - Sol, 
n tilulP ''A P:tl:HT:l do Nor
d/·.,.,r ... o "Dü:i:,riü Carioea" 

plllilÍ<':t, hoje. o "r~ui11Lr tópico: 
"~f',l:1 últim:t dt!earl:1 :l P:nai-

lez ouvir entre ;,i~ primeira:,,, 
:dr:.-n·e.'·s elas nw is e loquen tes ma
nifesla('<)es poptila r C'" l' d'os úr
µ.:1os cl:I impre1P,a. 

lt:1 lt'm s,• rleslar,Hlo 11:1 vangunr
tl:t ti<~ toei'>'- o~ nwvirnentos ck 
1 u1du, ,1•rc1adeir:1mPnte nacl11na
li,tc1, 0 ·11rnprindo o papel dr , i
gil:1nci;1 e· :1púio em lod:1~ a, ini
<'i:1ti,·:..., iornadas p:1ra o hem do 
Hr:i-.il .. \ llll~111imidade <'Olll <tu<· 
u ..;t·II pú\'o ,e rnt1·c·g:1 :1 rss:, tn-
1 •f:t l·. ,u1·pn~e1Hh•ntr prl:i <·ons .. 
L1uei:1 f ,il1rarilo eh ira, d<·-
1t1on ... lrad:1. ainda agora. com a 
cri:it:"'ío da Legião CíYic~1 :\ario
n:tl. quando n YOZ dn Paraibn \l' 

Emhor:t 11:lu ,(' lralC' de uni 
!.!rilo i,obdo. nrn~ de um ('CO re<.,
,1)0JHlirlo por tod:1s ª" unidade~ li1·cte111. en1h,ra ,~ntis ... cnh, :i 11t•-

crssid~<le i111}wrío,;1 de uma l'O
d:1 Fecier:1çào, o apc)io do prqu('- orcll'tí~)('[to dt• ·l(.das U\ forç:i, 
no Estado do Nordt.><..te gunrrl::1 ti :idicion;li-, do fi\ i!-.mn l•l'.i"il lei
para ,i lng~1r de honr.1. 1 o. c;;ob o l"'lnlnilP ,Ir uni puho 

A imaginacão foi o principal fatôr do abandoná-los até o final do romanf'e. 
~uce,<;o do grandt" Paulo Setúbal nos E com que pena a gente os deixa( 
~·eu!-. roman(es hh.tórit·os. Pois o no!!tso Eudes Barros coligiu tudo o que h.i 
Eude., 15arro,,; ~tá na mesma altura do de maior interf>sse para pintar a. épo
mt>!-.lrf": <.;alJe rendilhar de imagina<'áo t"a e lhe dar o indispensa.vel eoJorido, 
a St-<'Ura dos informes históri<·o<;. h~o o da realidade ambicnt"". Pt>lo :;eu ltV1'o 
sentimos, página .i p.igina, no i,.eu ro
mance "Dezessett>". 

O periodo ahnixo. lrnn...,c1•ito d~ ferrp"'. 
de um eomunir:Hlo do Sen·iço Como ~e n\ o povo pm ..LiÍIHll<' 
dr Dh u lga<~:lo 110 Oepnrt,1menb> <.·0111preern.ieu :HlminndnH'nlc n 
de Puhli<"id:1de dn Para 1ba, <b r 1;,·lo hi-.i0rica do .1p:1rcr-illll-'ntli 
l1C'm a idl•ia de romo foi rrrehi- dt""...;,n f< rc:1 polttica in,·<·1wi,el. 
da n '.'.llgesl:"lO palriú,lic .. a do in-11 :-:1 ern :irtiruht~·úu parn a d1•fl'
ierventor .-\marnl Peixoto: sa da ordem (' do progrrs..,o elo 

1'qnela épo<·a tle ht'rois foi re,~w·g-i
da <'Om muita honb-tidade íntt"lectual 
e muit.o 1,entimento artisti<'o. Qut>m 
quizer le-r uma perfeita noçã.9 4o am
bientf' <:olonial, no') ('omeço.. dt" l 

passam multidõ~ <'heias de sofrimen• 
to. pa.ssam escra,·o'i., passam tortura
dos de a.mór, passam as idéias funda· 
mentais do, tempo. tudo isso s~ a~, 
,çando nas fig-uras reprt>sentatlvas de 
Domingo'S José )-Jartin!>. do padre 
João Ri.beirn, de Dorlnha, de Janóca. 
do ,·igario Tenório, de Peregrino d"" 
Caryalho, de Amaro Gomes Coutinho 
e outros:, inumeravt>is pt'rsonagens. Ro
mance coletivo. "As palcl\Tas do Che l e do Go- ll;asi,I", 

já te-m o seu lino predilet.n; o roman
te de Eudes Bano-.. Afirmo-o sem ne-
nhum intuito dt fa:tf'r public>idade
gratúita, por simplN amizad(' P<'SSoat. 

]_-ta_ fi,ttU~<; .IJue intel'e~~~ni t~mbélq 
vivamentf', pela .!.ua des<'onformida,de, 
moral. l'OIIMI' • ialleciso e <'a1icato ro
nrnador ( a.efano Pinto de 1\-liranda 
.\lonteneKT•· i. terriv<"I ('apitã.o PNro
so, o ClllÍCf} e hieri.tieo Ma.yrink., Sff~

tário do molóide Caetano, do revolu
ciona.rio Domingo<, Jo~é Martins e do 
govérno da restauta.c,-áo da autorida.de 
do Principe. )layrink. bonéco de en
go11(0 du PodeT. Muito bem pinta.do. 

- ' !'ião f'~tá em qualquer um de nós a 
preri~a dóse de padê•wia de rt>,·ira~ 
arquh·os e con,t;1W.r datas, a fim dt 

t·ontu.•f't>r o r1ue H'll1os P•lpeis ;u'.\rdam.. 
O GRANDE INQUERITO DAS ATIVIDA
DES BRASILEIRAS ENTRE 1930 E 1938 

r,xpre.c:;~~vo telegrama 80 ~r. I·1tervert· 

O dr. Barrêto Pinto, envia- to~·.:eec~~~·~l~ _ 1ntcnent0r Artemiro 

Jo do ministério da J ustiça , de Ftg,,eiréd,, - Fatocio da Reden-
• • d..o - Jo.:io Pessôa - Envio caloro-

cumprtmenta O Interventor sOS cump,ln,enws a \, eX<'!l, pelo 

Argemiro de figueirêdo pela l lorn,id"vel ser.V iço rte mformacões que. 
"b · - d p ~l. demonstra mais un,a :a.ct da sua fe-

contrt U!ÇaO a aratua cuntia: adm1mstração. Per,o, tambe!T' 
t.rnnsmitir C'Unll)rklentor:. ao rrofec;-

D E r("gr~;;so ~ C:i.pHal . Fedl:ral. ;.:õr BS1istt1 Jt ?\lélo, ir,teligen.te e di
passou no cha 2 dêste pelo Rc- :rn.mico o:.·i;áuizador mes.no serviço. 

,eiu a:i~or~/
1
;·

1
~ : 1

1
~'.~~: e~~~~:; 1 q~~ Snu1a1f)es - Barr~to Pinto". 

Minhitério da Justiça, a fim de co-
lher c\aclos <::f>bre a acmir~istraçf10 dos 
t;~nçlo$ da . ?ar:úba, ~o Granrle dr 
twrLe Cear{! e Piauí. de 1930 a 1936, 

NOTAS DE 
PALA CIO 

rel:'.1.Üvos ao grancte inq•terito que ve111 Estiveram onte-m, no Paluc10 da Re
!:e-nclo prmnO\ ic.lo p~lu Govêrnu Na- denção, o capitão Murilo Penha e o 

clonal. Í~;1t!~J!n~o~b~~e~:i1~~1~01~~ii1~n~~ ~\:~ 
Aqni. o dr. Barréto Pinlo teve ob- tre tenente-~oronel Mag.alhãe~ Bara~ 

jEtivad9 a su~. missão em um dia a~e- ~~ie~fJ:d:ss~~tij·u~~i!X:t~
1á,0 i~~d~t.:. 

.nrts ot-lendo todos ~ 1111ormes md1:;.- pela turma de conscritos dêste ano e 
JJensavt>is, seguindo iogo aoós pa.ra os i elementos da Corhpanhia de Quadr.os 
<Ttm~i!: Estados inclui.dos na s1..ta es- do 22 .. 0 Batalhão de Caçadôres. 

.téra de a(,!ão. Ontem á tarde. -;,'Steve em Palac,o. 
De RecifC' . .s. s. passou o seguinte u'a comissão do Rota:y Clube desta 

--------·-~-·----- capital COIJStitu1da do seu presidente, 

A CONTRIBUICÁ(J l
dr Abelardo Santos, d1s Prazêres 
Coêlho Ub1ra 1á.ra Mmdêlo e João Ba-

-

1 

tista Tom, i;rs Hermenegildo D1 Las-

DOS MUNJCJPJOS ~~~ "._0E
1
~~:,f~v~~d~.;'{é~n~t~1~• :.::~: 

para a Instrução Pública ~t~.:ó~~~. e~~!~~~~~~ de casas econo-

º prefeito Bento de Figueirêdo. de A sra. Maria Julla PeS&ôa comum-

Campina Grande. comunicou ao sr ~~~·ei?ar ~~~:i~-~~~m~~o 5~ :~et:~~~1it3~, 
Imerventor Federal o recolhimento á cario de escrivão do Distrito de Coi
Mesa dt' Rendas daquela cidade, da tezeiras. 
c1uota de Instrução Pública, referente 
ao mês de maio. 

Jgtmlmente, os prefeitos de Taperoá 
,, Arunma participaram ao Chefe do 
, oovfrnô· os ré"colhhnentos, ás Mesas 
dt.' Rt!ndas locais, das lmportancias 
''":,pPctivas, de 3 :717$100 e 983$700, 
clt':c;tinadas á Instrução Pública, sendo 
a primeira quantia referente ás an·e
e;~daçóes de janeiro a maio, e a ú.lti
ma_a~ 1~1ês r_ecem-findo 

A CORRIDA DA GÁVEA, NO 
PRóXIMO DOMINGO, TERÁ 

INICIO A'S 8 HORAS DA 
MANHA 

f(JO, 7 tA UNIAOI - Está defini 
tlvairwnlc rcs'olvido pelos diretores do 
'' Automovel Clube", oue o circuito da 
Gâvf'::i, no próximo domingo, terá ini
do á~ 8 horas da manhã 

Essa decisão foi tomada a fim de 
permitir que os assistentes da grande 
prova tenhnm bastante tempo para 

O Chefe do Govêrno recebeu um te
legrnmn do sr. José Bandei!'ª Junior, 
agradecendo a sua nomeacao J?ara o 
cargo de oficial do Registo Civil de 
Itabaiana. . 

Em telPgrama ao interventor Arge
miro de Fi~ueJrêdo o dr. Luiz de Oli
veira Lima comunicou haver assumi
do o exercicio do cargo de delegado 
municipal lie e.a bedêlo. 

Durante o clin de ontem fõram 'l'e
cebiclas, em amlif'ncia, pelo Chefe do 
GovPrno. a~ seguintes pcs.sõas: drs. 
Flavio Rlbt-> lro, F ernando Pessôa e 
Guedes Pereira; srs. Osvaldo Pessóa, 
Genesio Grimbarra Fllho, Celso Pedro
c:n. Manuel Dantris da Rocha, Jónatas 
Carécas e Clodoaldo Franca: sras. Se
verina Gonçalves e Maria Lacerda 
Furtado. 

o oficinl ele gabínête do sr . I n ter
ventor Federal visitou ontem, em 

~o~~ict~e S~n~~~~\·u~ ~!· ;;~~;~ss~~s~! 
cidade, procedente do sul do País. 

ot1vir, em suas residen<:ias. pelo rádio, 1 Ontem me~mo, o dr. J osé Cas~io de 
" •• <.: noticias sôbre o desenrolar da pu~m1. Macédo Soares esteve em P alac io. a 
{lf' h1tebol entre os quadros do Bro.- rompanhacto do dr. Lauro Montenegro, 

11 .,. d,1 Chrcoslováouta, na disputa aprcsPntnndo cumprimentos ao inter-
Uo CampC'unnto Mundial , ventor Argemirn de Flguelrêdo. 

O resultado das pesquizas 
pe.ftoliferas procedidas 

no Brasil \.f:Ue f'n<·;into. então, ter inlimida
RIO, 7 cA. N.1 - E' o segumte o de <'Om uma époe.1. hi~fórica que foi 

~~~~~tÓi~~s d:n~ ~:;(o~iz~~nto1:td~li~!t~ vh·ida pPlos no-.so'i avós, aira\'ts de 
\egundo o relató1io referente aos tia- um romano! de antór e '):.t.nguf'! 
bnlhos da últímc ::;emana, apresenta-
do ao Mllü.stér10 da Agricultura '. Mon- Quem E-<;cre'""º o primeiro artigo a 
te Alegre, (Pará,. p:ofundídade 655 rPSpeit.o do "Dezessete" fui eu. Faz 
metros; Serra Môa 189 mett.·o:<;: Ce.- j um 4110. O livro do vf'lho amigo já. es
~?~~:n(Al~:;!~~ ;J n~:~~~:.. Pont:J .. i~va. ptonto. Ma-.. o Sl'U autor, pa-:,~\'a 

A SESSAO DE ONTEM DO 
GONSELHO FLOREST AL 
Falou sobre reflorestamento na Paraíba o dr. Phelipp 

Von Luetzelburg 
A's 16.30 horas de ontem. no S~lã0 1 rio!"t's QU/3 já e~ü;tiam. e que dariam 

do Palácio das Secretaria.e:; em que lugar a igual numero de novas pla.n
func1or.a o Consêlho Regional de Geo- t.:.s bôns. As~im se conseguiria racio
l!rafi&.. · reuniu-se o Consélho Flores- nal.mente fazer o invC'rr-o do _que '.1con
ta1 d2. Paraíba, com o comoarecimen- tece com as nossa!-, matas. isto e. ex
to de número legal <le membros tirpar as variedade~ de menos valôr 

A convite do presidente, dr. Lauro em beneficio de outras excelentes que 
Montenegro. corutJarecel'am á reunião já vão quasi desaparecendo pela ex
o dr. Phelipp Von Luetzelburg. ilus- ploração desregrada dos mateiros 
tre botanico que dirig~ os trabalhos Continuando, fal~u ~ provéto pro
técnkos cte reflorestamento na região tessor no extraordmano valôr s1lvi
aem1-arida. e o dr. José Augusto Trin- cola e indu~trlal que representam L-1 

dade chefe dos Servicos Complemen- oiticic-a f' a carnaúba. arvores que a 
tares· das Obras Contra as Sêcas. re- par de todos os beneficios que pres-

~~:se;~:iº foel~Õ:r:01~~~0l!ªJ~C\Sc~!: ~O~t :rol~;~~~;B~u~r~~~~~r:x~et~~ii~.ai:: 

O li,·to df' Endes Barros está. lan• 
çado á t·ríüC.a. Sõ nã.o lhf' reconhece
rão mt'rit-o. f" trande mérit-o, os bo.
rões assin:.lados da litl"ratura. que não 
quert>m que novo~ talentos surjam e 
,•en('RDl, t·omo Eud~ Barros. 

O ,cu roinance está á alt.ur.a da épo
ca que- reviveu. E isso é sen'iço para 
talehto d" bra<:'O dado com paciência. 

O Brasil será convidado a 
participar das Olimpíadas 

de 1940 
RIO. 7 iA UNIAOI - Chegou 9, 

esta capital. em missão de solidarie
dade cultural wna delegacão de pro
fessares japonêses 

Os delegados nipônicos são"'"portado
res rle uma mellSagem dirigida ao 
Govêrno brasileiro, convidando o nos
so Pais para se representar nas Ollm
piadas de 1940. a :se realizarem em 
Tôquio 

@do. mcta. vános problfmas do. refloresta-
Abrlndc a ses.são o presidente de- m~nlo, na Parafü~ conhrmando a 1 -------------

clarou que aquela reunião fôra con- OJ?mião do dr. La~ro _Mornene_gro, que 
vacada em homenagem aos ilusirefi da grande ,,alor a . made~ra-nova 
visitantes. acrescentando que o ctr. como elemento d.os mats ute1s a s~r 
t.ueLzelburg acedera,. gentilmentr em empregado no retlorestamento de va
rea liz:n mna palestra sôbre reflores- nas ela nossas zonas 
tamento na Paraíba, palestra que se- A ·s 18 horas. encerra11du a sessão. 
ria ae grande interesse para todos Em falou_ agradecendo, o presidente do 
seguida deu a palo.vra áquêle ilustre Consêlho, que tez, em seguida. um 
professor com·ite especial a todos os }Jl"esentes 

Começando a palestra. falou o <lr parn a5$istirem. na próxima sexta
Luetzelbwg do valôr e da neeessida· feira. ás 20 horas. uma outra confe
de das florestas, especialmente na~ 

rt"'ncia do dr. Luetzelburg. esta ver
sa.mio sõbre fito-geogra~1a e promovi
da a pedido do Consêlho Regional de 
Glé'ogratia 

A 1,alestra foi ouvtda pelo dr. Ba.-c.;
lo.s Tigre, sr. José Domingues, e pela 
maior1a dos membros dos Consêlhos 
Florestal P de Geografta 

Durante a palestra vátios presente .... 
ttouxeram á baila interessantes ques
tões relacionadas ao assunto. 

f~~;~~~~~isEs:ª\e;;jJaPº~~n~o:ª~! AS CQMEMORACÕES DO DIA 
gr~des dificuldades para conseguir- _, 

~f.::t: ~=~~~~!;,"c:'~e~~~:~~0't~:C1:,~~ i 11 D E JUNH o NESTA CAPITAL 
dessa dificuldade o descaso e o egois- i - ' 

m1t~~~1fd';P2•i;;~~;mª; á:1tªessenc1as Na praça da lndependencia, realizar-se-á, com toda a 
;;~;;;t~t~~0~1;:,:;;,,-s\ºt~~;~~r;t~':'1~ solenidade , a ceremonia do Juramento á Bandeira 
~~~~peót:~~ d~e 

3
º~r~~i!~.ie~~;ii~i~~~= pelos novos conscrítos do 22º B. C. 

do algumas délas e aprel)entando da~ 
dos interessa.ntls.c:;imos de cresrtment.o, Transcorrera, no próximo din 11 horas, na praca da Inctependencla. o 
~~~;~:r~~ e cuidarlos que precisam as mais um anivérsario da Batalha do áto do juramenlo à Bandeira pelos 

Indo ao encontro do que já estabrie- Riachuélo. glorioso feito da e~uuadra novo~ conscritos incorpora.dO!i ao ~:!.'l 
ceri.. o Consêlho. o dr. Luetzelburir op1- brasilura na Guerra do Paraguai. B. C. 
na pela cria.cão noc; murncipios. de pe- A efeméride, que evóca uma das Comparecerão á brilhante cenmo-

~~;;c~!/1~~~:ês º~~e P~!~\ª~1 ~~~s~~fs~ fáse~ mais brilhante!'\ da nossa histó- nia autoridades civis e milttares. tnml-
de modo 8 evitar a grí;lnde inconve- rifl. na anal se assinalaram n bravu- lias, repl'f'~entantes da imprensa e- o 
niencla dos transportes de mudais. ra t> o patriotismo do Almirante Bar- povo em g·eral. 

Aconselhou, também. o llusrre pro- rosa.e de Ma11eilio Dias, será condigna- Tocará, ali, a banda de musicn do 
fe~or, o plantio de essencias flores - mentt' rnleni?:ada em todo o Pais 22.º B e 
;';!s 1~ôJ~e~°e~c~u~\~u~~~;<'t~!e~f:1~~ A Guarnição Federal de João Pes- Do ilustre tenente coronel Mngn-
tadas tenham existido em abundan- sórt ~e associará áquela data. promo- lháes Barata. comandante da gunrn1 .. 
eh\. Estas cresciam ã sombra <lris ou- vendo expre~sivas comemorações ção federal de João Pe~sóa, recebPmO."!. 

~1~ª~s Pi~~in~~ªa~d~e 1~1iJ~a~.:~ie;r~-~:!~~ Pur tmciativa do respectivo comnn- atencioso convite, em clat., de ontem 

0 corte da.s espccles florestais inle- do, terá lugar no mesmo dia, ãs 8 para a'-sistü a mesma sol<"nidadt', 



' ! ' A UNL\O - Quarta-feira, 8 de junho de 1938 

tSPORTtS OS NOVOS ôNIBUS DA EMPReSA AUTO VIAÇÃO 

Reunião na Liga Desportiva Paraibana - O que foi re
u lvido - O jogo do próximo domingo - "Palmeiras" 
c1ntra "Auto Esporte" Um telegrama de felici· 

taçies para a e. B, D. 
f:ob tt pre~ictcnda do dr. OrrJs Bafl- mejando novos trlwúos que co1u;a

bosri f' com a presença elos direto1·es grem o Brasil campeão mundial de 
Anqul·:es Gomes, Luiz Espiné-11, Car- futebol". 
los N..::,ves dR Franca e Jo~o Nogueira, 
reaU:1, u-se, ontem, mais wna sessão 

J ~~r:i~. :[iia~~ib:!~t~~! r~~ott: o0~!= 
cutntc· 

A,1rovar as atas das sessões passa
da~ como fóro.m redigidas. 

Ton'Rr conhecimenlo de wna circu
lal' cio Paraíba Clube comunicando a 
µo&se clE- sua primeira diretoria. 

O "PAUIEIRAS" TREINA 
Amanhã, á tarde, no campo do "19 

de Março'' haverá um rigoroso treino 
dos componentes dos primeiros e se
gundos quA.dros do valoroso CRmpeão 
paraibano "Palmeiras E'õporte ClubP .. 
sendo necessario o compnrechnento de 
todos os amadores. 

REUNIÃO NO "PALMEIRA~" 
Sob a presidencia do sr. Luiz Espi

néll reune-se, hoje, ás 20 horas. em 
sua séde social. á praça D. Ulrico, 147, 
!:l. diretoria do "Palmeiras Esporte 
Clube .. para tratar e resolver assuntos 
de 1mportancia 

~iarit,dr _lagar. no prôximo doinj.ngo 
12 de rcrrente. os filiados ''Palmeiras·· 
e .. At•to Esporw··. designando para 
;nL,:e· nos primeiros times, Aluisio 
~\~a.ide cavalcanti, e. nos segundos, 
Venelipe de Almeida. e p~ra represen
tantR íia Liga, em campo, o di.J:etor 
CB:rJo, Neves da Franca. O jogo ,dos 
los. ouadros terá lugar ás 8 horas da SECRETARIA DA LIGA DESPOR-
múi.l!H. , TIVA PARAIBANA 

Mandar inscrever, pelo filiado ''Es- Na Sccretsr!a da Liga Desportiva 
µmie Clube", preenchJd~.s as forma- Paraibana precisa-se falar com os a
lida(lc.5 lrgais, o amador Climaco Fa- madores abaixo no primeiro expedien
riz.s. te. das 12 ás 13 horas e, no segundo 

Renôvar pelo filiado "Pitaguares" das 19 ás 21 horas. todos os dias uteis. 
a in:, ·rição do amador Arnaldo do para efeito cte regularização de inscri-
Nascimento. çáo dos mesmos amadores: 

A L. o. P. enviou o seguinte telegra- nqtafôgo: -· Miguel dos Anjos flJ 
ma ã confederação Brasileira de Des- Esporte Clube: - Orlando Lacet e 
portos: - ·'Desportos - Rio - Liga Clímaco Farias 12), . . . 
Oesriortiva Parai_?ana ~ongr;i.tula-se / . Pitagua1·es: -. Jose Lu1s e Cac1Ido 
com a Confederaçao Brasileira de Des- Cruedes de Medeiros <2). 
partos pela brilhante vitória do sele- / União: - Severino dos Santos Leal 
c10nado nacional contra a Polonia, al- ( 11. 

A);TES DE FAZER SUAS COM
PRAS OE MIUDEZAS verifÍque os 
preços da CASA AZUL que durante 
o mês de junho está. vendendo todo 
~u estoque de mercadorias a. preços 
nunca vistos. 

NOTAS POUQAIS 
REMESSA OE INQUERITOS 

ASSOCIAÇOES 

"PARAtBA CLUBE": - Tomou 
posse. no din 14 do mês p. findo, a 
prímeira diretoria eleita do Paraíba 
Clube, que .se cé>mpóe dos seguirttcs 
membros· 

Foi remetido, pelo Delegado de 
Policia do 2.0 Distrito, ao Juiz de 
D1rello da l.ª Vara, o auto de 
flagrancia lavrado contra o h1dlviduo 
Durval Antonio dos Santos, autor de 
audaciosos furtos verificados nesta ci
dade. 

p .. .-esidente: - Dr. Abelardo de Oli
veira Lôbo; vice-presidente, dr. Orris 
Fcrnande5 Barbosa; secretário geral, 
dr, Severino Nnnes Lins; 1.0 secretá
rio, Luiz C1ement1no de Oltveira; 2.0 

secretário. José Fernandes Lima; te
soureiro, Eduardo Cunha; vlce-tesou
relro. Severino Borges; diretor social, 
dr. Odon Bezerra Cavalcanti: diretor 
de automobilismo e turismo. dr. Mârlo 
Gusmão; diretor de esportes, Manuel 
de Oliveira. 

Mpedos exterior e interior e um dos ônibus 'l.dquiddos pela. Emprêsa Auto-Viação Paraíba. 

Pelo Delegado de Policia Eilo 2.0 Dis
trtto, foi ontem. remetido ao Juiz de 
Direito da 1.ª Vara, o lnquerito ins
taurado contra o chaufeur José Ro
drigues Pereira, autor do atropelamen
to do menor Jaime Martins de Sousa . 

lNSTJTUTO DE IDENTIFICAÇÃO E 

Comissão de Contas: - Srs. Olavo 
Vanderlei, João Celso Peixôto e Amá
ro Nunes. 

A respeito, recebêmos atenciosa co
municação 

ASILO DE MENDICIDADE CARNEI
RO DA CUNHA 

:W:tDICO LEGAL - CADERN:t:TAS Boletim da semana de 29 de maio 
FOR),;'ECIDAS a 4 de Jw1ho de 1938. 

Visitas, O estabelecimento foi visi-
0 I.nstituto de ldentlficação e Mé- tado por s pessôas cujos nomes cons

~lico Legal ~xpedlu, ontem, carteira de t am do livro de presença. 
identidade as seguintes pessõas: 1 servi(o Médico. o dr. Jose Betamio 

Nelson Nogueira Roltm. Valdemiro não visitou o Estabelecimento. 
""ehnondes d.e OUvetra, Odilon Lo- Donativos. Fõram feitos os segum
i~s de Sousa, José Furtado .Filho. E- tes: D. Francisca Toscano Bezen·a, 
11éas de Paula Leite, Antonio Ferrei- mensalidades de março e abril lOOiiOOv. 
·a, An_ton.io Agos~inho de Araújo e Ponciano de Oliveira, mensalidade de 
lanunno Alves Feitosa, todos residen- mato 50SOOO. Renda do sitto 12$700 

e~~io~~er~rf~~t~~~;eia, Manurl :i~~~~e ~~;:;a11:1cto~~tx~o d~~~d~~ 
'\n!Qnio de Araújo, Evaldo Matos, Luiz mar Londres, clinico nesta. capital ofe
G:andido da Silva, Gabriel Arcanjo de receu ao Asilo de Mendicidade "Car
.'\.raújo. Olavo Pereira Barbosa, Ade- neiro da Cunha" dois exemplares de 
raldo, de Oliveira, Manuel Henr1?uc cedro para inicio de reflorestamento 
da Silva e Valdemar Alves dos AnJos, nos terrenos dêste estabelecimento. A 
lodos desta capital. diretoria ficou multo agradecida pelo 

EXAMES PERICIAIS 

For~m submet.idos a exames peri
r·iais, no Instituto de Identiflca9ao e 
'1'.édico Legal, âs seguintes pessõas: 

João Batista d& Silva, José Floreri
io Rodrigues, Rita Sobral dos Santos, 
'osé Valentim de Sousa e os menores 
· aime Martins de Sousa e Zita Alves 
1e Moura. 

Pal·a a elaboração da Estatística 
criminal. a cargo dêste Instituto, re
meteu o Diretor da Cadeia Pública da 
, a1Jital o mapa de entrada e fi0.ida de 
1 rêsos naquéle estabelecimento, ref e
i..:nte ao mês p. findo. 

;,,A.O JOAO - Grande e:xt.rnção da 
LOTERIA FEDERAL 

ótimo presente recebido. Ainda o men
cionado facultativo prometeu trazer 
novas mudas para completar o plan~ 
tio que a diretoria tem em mente re
alizar. 

Falecimento. Faleceram os asilados 
Manuel Francisco, Francisco Ribeiro 
de Amortm e Maria Guedes Caval
canti. 

Movimento de indigentes. Existie.m 
96 asilados. Entraram 2 sahlram 3 fi
cam existindo 95 sendo 41 homens 5'i. 
mulheres. 

Escal& de Ser"riça. Pelo Consêlho 
fóram designados para o serviço da 
~mana de 5 á 11 o diretor João Celso 
Prixoto e a Farmácia Confiança. 

NOTAS 

Alem dos matriculados existem ma1~ 
9 cm observação.' 

2.000 :000$000 
O estado sanitarlo do Asilo continúa 

"50$000 o bilhete - 4. 028 pr~mio! sem alteração 

DR. FERNANDES BARBOSA 
Curso de espcdaliza.çáo no senko dos profs. Lu iz Barbosa e Leonel 
Gonzaga fPolitlinica de Botafôgo l. 1-Udico do Instituto de Prote(áo e 

Assistência á Jnlancia. 

DOENÇAS DA CRIANÇA 

co:,;suLT,\S Dl.\ ltlAS, DAS 16 A'S 18 HORAS 

RUA VISCONDE DE PELOTAS, 290 - l.º ANDAR 
--- Telefóne: 1066 ---

Acaba de regressar Q.o sul do país, 
onde se achava ha dois mêse:s, o nos
se amigo sr. Osvaldo Peosôa, diretor 
da Emprésa Auto Viação. concessiona
ria do serviço de ónibus dr::.t.a ca.pi
taL 

Em São Paulo, o diretor da Auto 

fórtes e macias Amortecedores de 

dupla ação. Motor Diesel. 

Está assim de parabens o nosso pô

vo que, dentro de pouco tempo, terá 

um serviço de ônibus á alLura do pro

gret.so da cn.pital. 

fiação adquiriu vários ômbus de tipo 

moderni<:süno. ~encto qi1e a. •nawria é 

éle direç§Q a"ançada. com cha.;si~ es

Jecial, lotação para 30 passageiros, de 

von:-trtH.:âo rln. General Motdri.;. Ar-

1ll3.ção ele açf.o c.·st>eeiai. ~alas longas, 

C O M-PTN-ir1 A 0-R-EÀ._P_c_A_R_E_L_H_A_M_E_N_T_O 

SINGER NAVAL BRASILEIRO 
Exposição de bordados, 

córte e costura 
A Companhia Singrr nesl:1 cidade, 

como em toda.o; as capitais do 
Pais, presta um relevante srr
viço, ministrando grntuita.mente o en
sino de arte de bordar e cosér à!i fa
milia~ que frequentarem os curso';. 
por ela. mantidos 

Ante-ontem inaugurou-se a linda ex
posição de bordados e co-;turas, confec
cionados pela~ alunas d;:i agencia de:-.ta 
cidade, sob a diretão da 5enhoritn 
Adeilde Dias Pinto e lá se encontra 
o que se póde fazer em materla dc:
borde.r e cosêr com per1e1cão 

Tem sido grande o numero de pes
~ôas em visita á exposição, t-0dos ll'
vando a melhor impressão. Das 62 
alw1as que cursaram as aulas d<' córte 
e bordados, ..;ómcnte 10 se submete-
ram a exame e fôram uprovaclns : Ma
ria Nína Viana, Maria Conceicáo 
Santos, Maria Freire Arruda. Mflriri 
das Neves Laia. Allres cte Castro. Fr~,n
cisca Alves, Brasília N1-;c11nenlo, Eu
ribl.a Pereira, Maria Frazão C' Ina 1 

Rios Mendonça. Esses Px{, mes !o
ram prestados perante uma comisão 
PXaminadora. composta do sr. Sunr
rintendente Divisional, P. K. Bro
wn, senhorita Guiomar Régo, ills
petôra do Departamento In--trutivo-e 1 
~ professora da agencia local, .senho
rita Adetlde Dias Plnto, 

CHEGA HOJE AO RIO O NAVIO TANQUE "POTENGI" 
RIO, 7 <A UNI.A.O) O vasto pro- toneladas, tem 54.50 metros de com-

i~~~;l~i~~ .r~~ttr;~r:
1
~~

1
~~0 d~:~~~~~~ 1 ~~~~rt~i~~o~ s~1~~v~~vefltt~~o dern:a~~ 

p-°"lo preS1dentc Getúlio Varga.s. atra- Gt·osso. 

r!~~eºm~in~~téngtJ1';::!petâI~te. e~\t:re_. j 2$20~ é quanto cust.a um baton 
caçôes fluviais de Mato Grosso e "Cutex" na CASA AZUL. a mais ba-
Amnz_onas . rat.eira da. cidade 

ce~:~~nfe,"~~n~::.~ei~g~s~~~fa°n!fs~ 1,-:,--,-------------
.iã está l'm .serviço no Amazonas, sen- V I D A 
~~r~;;~~~~!;ª; .. ;~::;s 17~~:!t, peque- R A D I O F ô N I C A 

Amanhã, chegará a esta capital o P R 1-1 R:\D10 TA.BAJARA DA 
nE1vlo-t1nque "Polengi". construido PAR.UB.\ 
na Holanda para a nossa M~rinha 
Merr-anle O ''Poteng(" desloca GOO 

Dr. Newton Lacerda 

ESPEO.\l,JST'\ F.M OOE),;(AS 
IN1'ERN"AS 

RUA DUQUE DE CAXIAS, 504 

Consuttas. din.rias dP 9 ás 13 horai, 
e nolurn:-ts enm hora marcafla. 

'rrat::unPnto por 0:'\J)AS Ut.TRA 
l.TRTAS no, cas~ indicado~ 

- - 'l'c•lefone 1.201 

Progr,1.ma para hoje: 

11.00 - Programa do almôço -Gra
v~u·Ges pop1tlares. 

12.00 - Jornal matutino - NoUcla-
10 e informnções Lelegraficas do pais 

e do estraugeiro. 
12.l!'l - Prossegue o programa do 

lmóco - Grnvações populnres. 
.ti,00 - P1ograma do J•rntar Grn
,tçoes selecionadas. lLocutor. Kerwrd 
..,.alvi'i,o) 

19.00 - Musica \'O.rí0.da - Jaime 
~f''l'.L'rra. 

19.15 - Musictt popular brasileiro -
\'!ê>lie ele AJm.cicla ~ Raimundo Na)Jo
!c·ão. 

19,30 - ~1'usJr·1 .nlaílU J~zz <la 
?alteia Militar do Estado, snb a re
._·ncia elo 1.0 sargPnto A:h111co C',1.tnll() 
20.00 - Retransmissão da lf()ro do 

Todos os t.rabalhos expostos merE"
ceram elogios dos presrntes, desta-
<'ando-~e. porém. os .<.;eguinles . 1 l'ol- 1 ~============9 
tha branca e outra ro\O. de Maria 

arasU. 
:ll,00 Val!'.9S vif•nrn5•s Orc1ur1'-

Nino Viana; 1 colcha e um quimono 
de Matia da Conceição: l centro bran
"º '4e Maria Freire Arruda: 2 almofa
das em veludo de Maria Neves Lóio: 
1 ve.';ltdo azul de Marta Freire de Ar
t uda; l camisa de séda branca d·? 
L.ilito Serrano; 1 quimono a~uJ ele 
AlirPs de Ca:--tro: 1 .vestido de Frr.:nci~r,1 
Alve:s: l quimono ro~a d<' Brâ.,;IJla 
N"asclmento; l vestido bordado. A r.iiuJ 
d':' Lillta. Se1Tano; 1 galgo Pm l:'i df" 
Maria Lima; 1 Iaizão de 2 a· ulha 
t.le Grnf Banks e outros trnbalhos rte 
Euribia Pereira, Maria Frazão, Sil
vana. Oliveira, La:vde Bonlfacio. Inà 
Rios Mendonça, Luiza Banas, Maria 
Socórro de Almeida, Marta Neves La
go. Aurre Medeiros. J)all.R Gomes, 

Nina AncltndP, Valdecir Dnntas e Ma
ri-t. L. SilVfl 

- No cUa 9 partirão desta cidade 
pera o lnt2rior do Estado. o sr. P 
K Brm,·n. ~enhoritas Guiomar Régo 
,~ Ade1lde Día.s Pinto. 1-rs. Manuel de 
Oli\'Pira e Guarací Codeceira, rcspectl-

f~'~~~i~a ~~t.t~~;er~~:;~toni~:~~~~~ 
w,, prnfe.,,5ort1 da Sin~er desta capital, 
G re ... , t" dn Companhia Slnger e rne
canlco. r. c-erviço da Empresa. expondo 
nas principai!=i cidacl,es paraibanas e 
rto RJo Grande do N"orte, º" h·abe
lhos ainda erri exposição nest-a cidad,. 
até hoje ás 12 horas 

rn de C'onc-erto~. sob a r,,w·1,lia U.o 
rn.l"stro Ole,gano de LunCI. Frf:',l'<' 
21.15 - Jornal oficial. 
21.20 Musica variitrln - J,11me 

~eí.cna 
21.30 -· Musica popular bra~IJC'i!';,

(f>li<' de ,\Jmeidn e pistotJ!St 1 Hal 
11:wlo N·1roleã-0 

21 15 - \-'lusicas leves - vrquesl ra 
e salão sr>b a rPgenrla do m·,c::.tro 
Hí'gnrio eh• Luna F'refrp 
22 00 - .Tornai l,1lado da P R J 4. 
22 10 - Enquanto ,,.a cidade dorme 

Shúonif1.:, c·C'l"bre•. 
22.25 - UHímns noticias - P R I 4." 

nforma . 
22.30 - Bõa noite 1Loc'Jtor, J. Ac1-

mo, 



A UNiiiO - Qua rta-í eira, 8 de junho de 1938 

O BRASIL NO CAMPEONATO MUNDIAL DE FUTEBOL 
OS BRASILEIROS MOSTRAM-SE ANIMADOS COM O CA
LOR QUE FAZ EM BORDÉUS, ENQUANTO OS CHÉCOS 
º QUADRO BRASILEr ,w QUE. E s TA- 0 A N s 10 s Os p O R e H u v A 
POSSIVELMENTE. l·;NFRI,;.NTA-

O ARQUEIRO POL.ON1"S CHORC1U l "L"ENF'ANT TERR!IlLE" 

ESTRASBURGO 7 A UNIAO, . 1 ESTRASBURGO, 7 A_ UNIAOI -

~h~~~~td~e;: ~'?~~~ /~º~~1
\>_,1!;;l~1~;· ~-e~··.~~~- tt 'i~:1 t~~~1 tf~~~~rt~ ~PI~~~íd~~~~!is ci~~n; 

go de d8mi:1go último. ('nm u vitnriu I t(-c1.1íca dns .1o;!?d.ol'e1, hra~ilciro!:i, d{>
do Brasil. nomtwmdo Penteio "L'enfant teni-

Lamentou M::ic\cjrw~,ky lm\'rr clrn- ble". pela violência c01n q\;(' o jovem 
tado mul Jwrm!timlo que L~omdo.~ 111cr,1a C''-it'lllf'rdA b'"3""ilf'ir~ chuta. fazen
emtmda%e tn'lrcando o sexto "goril" do "goals" até á di\Ulncia de 35 me-. RA' O DA CHECOSLO\' ACiUIA 

PARIS, 7 IA. N.l - Noticia
se que o selecionado ele futebol 
do Brasil. no ,iô[!o do próximo do-
mingo com a Checo:-\lovi'tquia, te
rú a seguinte organiiaçúo: \ \ .• \ L
TER, DOMINGOS e :-.AR!Z; ZE'
ZE' M.\RTr:-.:s e ARGE;ll!HO; 
LOPES, ROMEU, LEô.NIDAS, 
PERACJO e PATESKO. 

"A \'ITóR!A COUBE MUITO 
JUSTAMENTE AOS BRASILEI
J.WS" - DECLAROU O MINIS-

TRO POLONtS :'.'10 RIO 

RIO. 7 (,\. N-l - O minisl1·0 
rradeu Skowronski. representante 
da Polônia junto ap goYêrno do 
Bras il. entrcYi~tado pelo "Diê-l.riõ 
da Noite". ~ôbrc o jôg-o ele domin
go, manifestou-se solidário c:om 
os brasileiros pela dtória obtida, 
dizendo: i. A derrota foi honro~a 
para a Polônia". 

O sr. Skowronski adiantou que 
durante o jôgo a lei:açiio da Po
lônia ficou repleta de torcedores. 
11 Até eu esti\·e, durante todo o 
tempo, junto ao aparêlho de rá
dio, ansioso e interessado por ou
vir as noticias". 

Continuando as suas declara
cões. o ministro polonês dis~e: 
;, A luta foi estabe lecida entre 
dois adversarios poderosos . E' es
ta a minha impi·essão. No último 
momento, quando era anunciado 
o empate de l x 4, a minha emo
ção redobrou de i11tensidade. Es
tava certo de que na prorrogação 
os polonêses venceriam. Entre
tanto, 15 minutos depoig a dtória 
cabia muito justamente aos bra 
sileiros". 

Ll!DE KÃO INTEGRARA' O SE
LECIONADO CHeco 

PARIS, 7 IA. N.) - Anuncia
se que os checos jogarão contra 
o Brasi l desfalcados do "center
foi.ward" Lucle. 

Ào que consta, êsse ''player" 
será substituído por Simunek. 

- - , do Bras.il. Diss" qw· nfto sabia po1 qu t1'0',i o SELECIONADO BRASILEIRO ESTA' EM OTIMAS CONDI- linha deixac'o a bola entrar. ex'l3 1 ' 
n,ando: "f'Ul {'1\}l)ado. })VI~ naquel,. NEJLEDY MARCARA lEONIDAS 

ÇõES fiSICAS - TALVEZ _HAJA MUDANÇAS EM N~SSO · m~n~~~~ Y::;"~~ 1
~~/,;nie 101 consola PAR1S, ? 

SELECIONADO PARA O PROXIMO JOGO COM OS CHECOS cio pelos -;e1· urnw,·,,ch · te1·:l~ L.,{t <1u !:il c,·rlo ~te~~}~~;. 0 ~:li;: 

O SELECI 01\" \ DO BRAS!LEJRO C'hee:aram. hoje•, a esta ci<lark os 
ESTA' Ei\T <iTl~l..\S C'Ol\Dl- fllteb<Íieres brasileiros. 

Ç08S FiSJC..\S ..\mn•1ha, pela manhil, os rlois 
time~ brasileiro~ iniciarão treí-

P • .\HJS., 7 ( A X. O técnito no~ indi\"iduais e em l'Onjunto. 
Pimenta. falando aos jornalistas, 
declai'Oll: "R<.~,lliznrcmos. em 
Borcléu:::.. alguns t1·cino::1 ligeiros 
e in<lidduai:,., ". 1 

"O ~clécion:1<.10 rontinúa hem 
disposto e cm ótimas condic:õ<•8 
fí~icag, como demonstrou domi n
go pasxado, jo;.wndo durante 120 
minuto~ ctentro <la lama". 

TODOS C'ON\"ENCJ.;R..\M -DE
CLAROU PDIENTA 

PARIS, 7 /..\. l\.i Falando á 
·'United Pres~" a próposito da 
notitia de que seria modificado o 
quadro hrn,;:iJeiro no próximo 
jôgo com a Ch!:'<'oslovúquia. o sr. 
Actemar Pimenta det'larou: "To
dos tOllYtnceram. Não penso em 
modificar o quadro. sah·o motivo 
de força 1n'aior''. 

FAZ CALOlt E:11 BOIWÉCS 

BORDÉUS. 7 1A UNI ÃO) -
Leônida8 motill'a-Hc m1iito ani
mado em conRequencia do calor 
que ei;;tá fazendo. 

Toda a equipe brni;;i leira eRtá 
eatisfeita com a mudança de tem
peratura. 

OS CHECOSLO\'ACOS !IUE
RE:II CHU\"..\ 

BORDÉUS, 7 1 A u:-iao / -
Os meio:::; desporth-o~ l'hegaclos 
aos chec:o~ estão am~io~os p01 
thu\·a. E' êsse um dos fatôres da 
Yantagem inicial do::; chécos sô· 
bre- os brasileiros. 

A 11\RADTAÇÃO DO JOGO DO
MINGO PRóXlJ\10 

O EMBAlXADOn SOUSA DA~- RTO, 7 (A UN IÃO) _ O Rádio 
T.\:3 CRJ;; NA \"!TôR!A F INAL Clube do Brasil irradiará o jôgo 

procurad,, ccnvcnc~-lo de qnr ·11ngt1C':n · iorwaFi ,·heco. rrá de~iacado pa
tinha sidu c~u:-:,d')r da clcr ·ata poi:• r 'TI r' ir o "rJiaman!..e N<·Jro·. con~ 
haviam c.nfren 1 ac) um advcr:-.ári0 c;1derada a alta 1'13 ·st do i!i"ande cl'n-
mais forte. tro-n.vante brasilejru 

MAIS PERIGOSOS QUE OS PO- O BRASIL VENCERA A CHECOS-
LONBSES LOVAQUIA . DECLARA UM TI:C-

N!CO HUNGARO 

P~rs. 7 (A UNIAO) Ainda a 
proposito do JO.'~O de domingo próxi
mo entre os "tr,ams·· do Brasíl e ela 
Checoslm·áquia. declarou o tecnico 
hun~aro Krucschner que o "onze 
brasileiro yencera pela diferença de 
um ou dois pontos. 

ESTRA/lBURGO. 7 <A UNIAO, 
Krueschner . um dos matorPs técnico~ 
de Juteb61 da Europa, declarou ao0 

jornalístas ·que os brasileiros enfren
t~rão. no dia 12, um "team" mais pe
ngoso do que o polonés - o da Che. 
coslováquia. Adiantou que os checo.~ 
t~~n ?Omo característica grande expe
rumcta acrescentando que o seu me-
lhor elemento é o meia direito Ne. LEôNIDAS PROMETEU JOGAR 
jle.dy. mais perigoso que o polonê~ MELHOR 
W1Ilme,~·sky.. PARiS. 7 IA UNIAOt - O ·crack .. 

P?r fim. d1s!:ie o Kruesc,hner da ne- bra~ileiro LeôÍlidas, entrf'vistado pelos 
cc-ss1d~.d. e de os .bras1le1 .. ros usarem 

I 

jor.na1s. pro~eteu Jogar mell.10r. no 
ch~tenas adequadas á p1esente tem. proxuno dommgo. se n;to chove~s.e 
po1_ada. quando os campos europew Em ca~o connário. disse Leônida ' 
:~~Í~S. sempre lamacentos e e~corre- ~~O~~r~:i~~ fazer o mesmo Qtl(> dOllll!l -

A LIGA DESPORTIVA PARAIBANA CON
GRATULA-SE COM A CONFEDERAÇÃO 
BRASILEIRA DE DESPORTOS PELA VI
TORIA DOS NAOONAIS CONTRA OS PATIIS, rA UNIAOl _ o do próximo rlomingo. entre as e-

embaixador Sousa Dantas, o tor- quipes do Brasil e da Cheeos lo- p o l o N EA s E s I los 1/u, LÍ!Jfl IJcs!)or/ip,, 
cedor ''numero um·· dos jogado· váquia, diretamente de Hor<léus I l~araibann cunyrutn[f~~s,· l'Oni a 
re(' brasileiros, exprimiu grande A transmüssão será em onda~ - ----- ( 011/ederuráo Brtts;/nrtt de Dcs-
~.ati~fação p~la Yitória alcancada curta~ e largas. rcspc·divamente, ).\'a Sl's.wio de ontem foi apro- rurtos pcltl lnillumt,· uiforra úo 
contra a Polônia, tendo <lecl:'lra- nas frequências de l!l!JIO e 860 u-od_u º., s1•y1Linl(, tele[!n1!nu di1 1 sde~·i,~nmlo '!-1u·ionol cuntra ,, 
do esperar que o::. seus patrkio~ quilodclo~. , !~. D. lJ. de conyrr(lulaçm•s rom 

I 

Polonw rdm(' rando novus tn
c~eguem ás finais pura a obten- PRO.JETA-SE, NO !UO.ACONS- rr C. R. V,, pe l fl vil<Íria dr,,,._ rrnfus · consayrrn1 ,, lirnsil 11n 
çao da taça do mundo. ITRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE frcion~u/o brrrs i le,ro ,·111 {fie<' c/r, C(lf1.1pc,.,n. rito mu11di,,/. .ºR. RI \ 

)!AD.JEWSKI CHOROU DESPORTOS PAftA O CAM- pr,/oncs: f:.\RBOSA, l'"·"dcnt,· . .l.\'-
PEOJ\'ATO MUND[AL DE FU- "Jo<io P cssorr. 7 IJ«sp,11·- (.) l I S/o.\ (d/.111 .. \. ·"'cr<'ir<rw .. 

ESTRASBURGO, 7 !"A U:'.'11- TEBóL EM 19-12 • • • , , • • 
.\O)_ º "keepcr" po lonês, Mad- Cinco md contos de apola- 1 Frtud pode residir hvre-
jewski, c~orou copiosamenJe após RIO, 7 (A N._i - O ~oma nd an- ces para O Loide Brasileiro mente na Inglaterra 

jo Jogo, chzenclo: "Fui culpado elo te Attla Soares, :secretario do ln-

" go~l" que nos 
1
climino~,· Não sei t;nor e Seguranca do Distrito G~~?io 

7
v~~g~N~~

1
ou~ h~ifr~;!ct~~;~ 1 ctoLfn~~!~Sàc:~: d~ a~t~i~a:.n~n~;~? 

expltcar como 'shoote1' ma l a- 1, edeial, en, ion um oficio <lO pre- 1 La da Fazenda, um decreto autorizando fes~or S1egmund Freud a rc:-.idn- li
q11ela boi;.,, qi1e Leoniclas conver- feito HenriquC' Doci:-;\\ol'th, st1Ke-1 a e:1trega dr cinco mil contos rm l\1cmente na Grã Bretanha pelo tem
têu no tento da vitória dos nos- nndo a constnH;ào de timu g1an- 2pohc1~ ao Loide Bras1Zez,o, para se- po que lhe ap10U\,er 

SOS ach·ersario~ Defendi tantof: de PJ ara de esportes de:,t1nada l ~!u~~~g;gga3daf~~o~~o ~:r~~~t n~ ~~~ , 0~s:: ~~~~~~\~~ :i~;~1tfat~G~!\~~~~ 
OS FUTEllóLERES CHÉCOS tiros terrh·ci, em outras ocaRi- .:io::-i 1ogu:-. do campeonato mun- gul"ndade de ~uas oprrações como- I •1telectuais e cientiflco, desta cap1-

SEGU!RAM PAHA AitCACHOX ões, para frnrnssar naquêle mo- dial de futel,ol em 1942 'Jal' tal 

bóiet~l\~e;! N~~g:r~~ fpu}1~; ;::tt:·~-10 - '"O i\!E:-ll:NO TE!t- SERA-rO REDOBRADOS DE INTENSIDADE 
Arcachon, onde permanecerão Rl\'EL" os 
concentra Jus. 

LEóKIDAS ESPEHA ~IELHOR "pt~.:/~· brasil:·~-oU~I1: 1?i;, éc,~ '80MB ~-R .. DEIOS AE' REOS NA CHINA 
EXIB IÇÃO DO SEU QUADRO g,,ominado pela imprensa "L'cn- ~ 
PAR1S 7 A N l L • "<l· · 1fant terrible". 

Ou "d , 1 
• • - e.o .. n i .i~, Faland0 aos j(.lrnHli~tas. Pera- Ch j t Ch · 1 · t N h 

'."1. o p~~a reportage,'." sobfe o cio declarou: .. Paremos melho,· eganao, on em, a angar, O a rruran e a mura, CO · 

~·;;hmJsJºfi~t;~\~:~:~irlo Co,~:v~i~= exibic·ão no próximo dnmingo'". mandante-chefe da esquadra niponica, declarou: "Os 
mos fazer me lhor exibição em CHEG,\H..\i\l A DORDf:US os 

I 

bombardeios aéreos prosseguirão com a maior intensi-
80rdéos do qu~ em Eat rasburgo. 1 FCTEBoLEltES E ltASILE J- dade em todas as cidades da China. Os nossos inimigos 
onde~ eníe1·m1da<le do meu tom-1 ROS _ • • , , 
Panhe1ro nos causou fortes apre- terao de reconhecer a nossa supenondade 
ensôes" DOHDÉUS, 7 (A l'J\'lÃOl -

CHANGAl, 7 - 1A UN l Ã01 A cidade 'apre!->enta um aspecto de-

A TORCIDA No PA.L , CIO GUANABARA e hego11. hoje· a esta nd.J:if', o alrn1- solador. l\1rtis de mil prédios acham-

A :·,mte Kal·.inur,, comand, ·,te-rhde lia .se comple<omente de,tnudo, e m-
(l~qv:1.clra nipómc:1 cend1ados. • 

l
o~it~1ZA-SE A DEF'f;SA DE HAN

HAN-KOW. 7 1A UN!AO\ - O 
marcchAI Chiang-Kai-Chek está or
ganizando, apres.sadamenle, o serviço 
de defêsa ela cidade 

CANTAO ESTA' QU.-\Sl ABANDONA
DA 

HONG-KONG 7 IA UNIAOl - No
ticia-se que a cidade de .Cant..1.o esttt 
quasi intctramt>nte abandonada em 
c.onsequcncüt do~ sucessivos "r:üds '' 
do: aviões Japonê~e.~ 

Milhares de pessõa~ dirigem-se para 
~ . concessão internacional ou para a 
posses!-ão portuguêsa d<' Macau 

Como o presidente Getúlio Var1;as e familia acompanha
ram ? desenrolar da pugna Brasil x Polônia 

Entrevbtadr. ,.,ela ,\ :rt'ncia ~ i·n tev, Tomaram pnrtr no •·rald'' cont~a 
o almirante Nahm ura declarou· "Os a cidade. 40 aviões de bombardeio 
1.ombar'lci<.is «êrros pl·os:,.i::gui1ãc· CC'm iaponéses 
a maior intensidade. jámais vi~ta, nn 
cldades d:1 Chma. O, nosso:. ínimí- KAI - FENG CAIU EM PQOER DOS 

U;>.IA RECUSA DA U R S S 

LONDRES. 7 <A UNIAO> - Infor
ma-se. com segurança. que Stalin re
jeitou uma proposta do marechal 
Chiang-Kai-Chek. cm virtudt dH q1ial .i. 

Mongólia Exter~o1, Estado nominali. 
m€·ntc indepenclt>nte, ma:.. d t· fáto. ~ob 
a prot~Qão dos Sovit"ts. seti:'t devolvida 
á República da China, f'nquanlo o~ 
rontigentes 1nongóis. que fa1.Rm parte 
cio exército venni•lho. serio.m lan~a
dos contra o Japão pelo nor le 

HlO, i - .\ l1NI.\O) - O 
l>re~idente <,etúlio Va r gas. a
co1npanhado de ~ua senhora t> 

S~a filha Alzira ouviu . pe lo rá
dio, tod<• o dc~cnrolar do j ôgo 
Polonia-Brn ~il. E nquanto a c~pô
sa do presidente, e sua filha. ~e 
mo~travam nervosas, o s r. Ge
túlio aíirm a\'a, constantem ente: 

- '·~\ vi'úria sei ;i nos,a". 
Quando us brasileiros c·"n

<tub,ta ram o !-.e'.\.to '"goa1'' . a se
nhorinha Alzira , entu•..ia:-i m ada 
abra<:Pu :seus pais. • 

Pou('o clrµois . o Hs pca ker 11 a ... 
nunciuu que falta vam . a inda , 
de1 minutos para h .rminar a 
Prorrogação. 

_O pre,.;idt:'nle mostrou -se . tam 
b~ern , an::,im;o. ptrg11ntando

1 
cn 

lao: 
t ste jôgo nfio termina mais ? 

- &\ vifód u ~Crú ll')"-Sll . 

.A :-:enhor inha . \l ,- ira int e rvent , 
t a l ma : 

- P a pa i. est a mo..; ·, e n cendo 
por 6x 1; nào podemo::; nuds pe r 
der. 

O ".sp eal\er··, Jogo de poi s, a 
nun cia non) .. g-oa l " ela Polonia . 
lendo excla mado, n êste mom eu
•o , o sr. Ge túlio Va rgas : 

Parece impo~:,; h e l que não 
~,ca ha nun ca êste jôgo -:' 

rm minuto mais, e te r min a a 
J' <·leja. 

Ha~ "ê-Ste- momento . no "'ª Ião 
c.J e honra do palndo Guanabara. 
um a mbient e de franc a alegria. 

Os semblante~ irra diam con 
tentam ento e se desanuviam. O 
pre~id,.:nt e dir i1~<.-'-se por a ~ua es
pôsa e su11 filha e. abraçando
as, exclama : 

- Até que enfim vencemos a 
Polunin ! 

·~os terão de reconhecer a no:-.sa !:iU- JAPONf:SES 
fJCrioríc.adt:. 

Sabemo:-; que l'nu·e ~s virJma!:i, r_,\ 
nJguns nfio romUat~n teL ma~. n-1.o 
i 03 respon~nbiU7,fl lllO.::i J~lo.., clr~.-wkis 
c'os chefes cl ânb.::,c,;" 

CANT AO FOI , ONTEM. TR>:S ~E
S'.SS BOlvH S-.\RDLADA 

HONG-K ONG, 7 - 1A UNIA0 1 -
A cidnde de Ca n tão foi. hoje. trP;; 
Yêses bom bar Jeada p0r a viõ('s Jn µo. 
1Ases 

Sfi() l()nsiàf'r :neí,;; o.; p:·ej uizo::; ma
teria is. en11u .. ,nto d iminú_" o num"ro 
ic vit imas devido a maior pa r te ct 
;>opulação tel· c•vac11ado a c1tiade 

F oi dPstrmcla, pelo bombo.rdeio. :-, 
':'!entro\ Elftrirn, n: gb t.;nciü-:;f' 7ti mor 
tes. 

CANTAO . 7 IA U N!AO > - E,ta 
cida de foL hoJe, bomba rdeiada. duas 
vêses. por aviões nipónicos que joga
ram, sôbre a parto centra l. mais de 
100 bombas aJta mente explosivns 

o nu'mero de mor tos eleva - se t'I m ;.1i;
c!" l ~rrn 

T OQUIO. 7 / A UN!AOl O Mt-
nistério da Guerra informa, ollcia.1-
mente. que as tropas japonê:-.as con-
11 uistaram a cidadé de Kai -Feng, ca
[)itaJ da província de Hon3 n 

Essa cidade está s it uada entre Lan
Feng e Cheng-ChO\\ 

T OQUJO. 7 <A UNI AOI O Mi-
nistério da Guerra confirm A ortctal
tnente, a tomad~ do en troncamento 
:erroviário de Lu n g -Hai. ficando in 
Lerrompidas a~· comunicaçõe~ entr(• 
Ha n-Kow e P eiping. 

HAN K OW. 7 ,A UNIA01 -- Nesta 
ridade .lá falt:.ceram mais de c.:mco mil 
nessóas gravemetlfe feridas cm con!it:'· 
'1ttencin õos bombardeiO!i u(•n•os .ia 
,Jonéoes contri, Cantfí o . 

HAN -KOW 
CUADA 

ESTA' SENDO EVA- OS JAPON!':SES TERAO UM.\ BASE 
NAVAL P ERMANENT~C EM .U!OY 

HAN-KOW. 7 >A UNIAOI Esta 
cidade est á sendo evacua da pela po
pulação c1v il 

Na últim a semun11 re-tirnram-~C' mnisi 
, ,1- r.o. con 'J~ ... ó ... 

CANTÃO, 7 fA UN' IAO) Notlci.1.-
':ie com segurnnc;u, QUl" o J nptio crLira 
uma base naval µenn u.nent<' cm Amoy 
1;i fim de con trabalan('ar u híl: ( nnnll 
t::::;.lc_,.,. lo Ho:,z-I::o 



R T E o 1 e 1 A .L 
ADMINISTRAÇIO DO EXMO, SR, DR , ARGEMIRO D E FIGUEIRIDO 

lnterventoría Federal , TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA 
EXPEDIENTE DO INTERVEN'.cOR 

DO DIA 6. 

Petlrões: 

Demonstração da receita e despêsa havidas na Tesou. 
raria Geral, no ftia 7 do corrente mês 

Do hel Antonio Nunes de Farias 
Jlmior, tendo sido removido da Pr<,

RECEITA 

motoriri dn comarca de Ar~ia par~t Saldo anterior . . . . .. , . . . . . . . . 
1dent.lcns funções na Cl)marca de Pr:n- hecebedoría de Renda.5 ela capital -
césa IsaQEl, r;.,quer pagai:n~nto de ~~·t Arrecadação do dia 6 . . . ..... , 
da de custo n que se JUiga ~01;1 - Reinrticão ctos Serviços Eletricos -
reito. -:- ?ague-se 376$00J ª ntl.lo de Saldo ·da renda do dia 6 - . - . , .. · 

aj~~a b~f c~~~~dc de P.:üva Malheiros, 1 Reparti<:-ão c!e Aguas e Esgôtos -

promotor· púb'.icc d~ tomarca de Pi-, Er~=~~ªs~fv:~~ 
6
_: ·cauÇâo· de ·1\lz : : 

cut. requerendo qumze '15). dias OI:' Adélia cl~ Silva Lins - Caução ~i~ 
térias, a <.OnlAr de 15 de Jt~nho ·Io !uz . . . _ . 
correntl• nnu .- Como reque1• 1 Valctemar Aianha - Caução de 11....z 

De Carl~ oe Mendonca Frn taao, 1 Maria Avelat Cavalcanti - Caução 
proprietano dn C3Sa n 985 á avemd..1. d. luz 
Cruz das Armas desta c::1.p1~al. on' 1

f" Cic:io Manuel de Farias - Cauçá? 
se achava mstala~a a sub-del«:_gac1a 

I 

de luz 
de pollcia, soi1c1tando paga.menu, na João Lmdolío Gomes _ caução dt: 
importancrn ae cento e cmcoenta mil 

1 
réis (150S000>, correspc,ndente a d01s Va~~emar Arrnha _ cauçã•, con.::. 
mêses e qumze dias de aluguel, á ra- energia .. 
z:io de 60$000 rn~nsnis, no pcriodo ae Diveiscs funcionários - Desc abono 
Janeuo feve1eiro e d13:s de m~rço do , n. 60 _ ................. . 
corrent.t' :ino - Deferido. a ,·1sta dais Silvtno Montenegro _ saldo de adi
intOl'mbçoes. ar.tamei~to _ ... , . . . . . . . . , 

De Maria de_ Lour_des . Carne~ro ~1. ca'r: José G:::i.delha de M6lo _ Salc1o 
cunr.a, profe~ora n~o d1plomaaa, ir>- de 2.i:-daJita;nrnto . . . . ..... 
gente da cadeira rud1m~ntar mis~ ~e Dr. Severino Patriciu _ Saldo de 
Botr.. Jc~~s. t;ic :-uun1c1p1? de CaJazet- __ ac!iantamer.to . . . . . . . . . , . . . 
ras, sohc1t&nc'o abono _oe falta~ !a- / Dr Severino Patrício - Saldo d\' 
<IM no més àe. fe\·eren o do cO!'rertc ~diantamento . . . . . . . . . . . 
ano. - I~1.defertdo. . ~ Luiz Franca Sobriuho - R.est. ar~i-

D~ Mata T.n vares Freire. ~r_o~es.s~- j antamt>nto . . . . . . , . . . . . . . . 
re. a~ 2. ennancia c'?m exe1cic1p.1 a Pedro Alc1.ntara _ Ca'.lção c!e lt1z .. 
c~de1ra .eJe~ritntnr m1•,ta de . ?1t,:n- M!'lrctoquéo Nflcre _ S!lldo de adian
bu, muruci_pi?_ da capital, sollcitam! 1 tamento . . . . . . . . , . . . . . . 
:-els 16) m~se> de lice:,1,:a. para traüt- João Maciel dos santos - Rest. dP. 
mento de .saúde, a cont~r c1e 21 d~ vencime;;itos pagos J. mais 
m&~o p. fm~o. - Subme:t,a-se ? ins· Euridice Fonsêcn de Oliveira - Cau
peçuo de ~ude, 1;es~a cap1t9:l. ... çâo de luz . . . . . . . . . . . 

De Ma.11a Jo~e ce Amormt Cou,.1- D. Hortense Peixe_ tinst. J. Pes
nho, professõr3: 1:11tenua d~ .1. ~ entrai1- sôa) _ Qt:óta de fiscalização . . . . 
da, co_m exe1c1c10 1Ja c1de1ra ele~.ei:- Estelita Silva _ Saldo de adianta 
tar Pm1st~ tl~ Serrmha, ·1o mu1;11c1~1c menta . . . . . . . . . . . . . . . 
de _ tlat, sohc1tando a sua efetwaç..io Antonfo Quint.ino de Araújo - Divi-
no referid_o c::ir~o. - Deférido. da ativa 

De Mana Jose de Sousa Campos, 
prof,.,;c::ôra de classe unica, com exe1·- Banco do Estado _ c

1
movimento -

~~f~~~~. c3ge!~~i~f~e~~
3

\;~is:!n°~~ Retirada . 
roltcitandü novrnta, (90) dias de li
cença para tratamento de saúde. -

76 :533S800 

11 :300~000 

3 :7161900 

4 :96:!sooo 
30!;()00 

30~000 
30!;()0(, 

30$000 

30'\(JOG 

30$000 

]00~000 

8 :2!0$Gíl0 

,noo 

68$000 

JS,00 

t J ~300 .. 250,000 
30~00U 

224S900 

' 311$000 

30$00(, 

JOOf-000 

" JS800 ,, 
l6Vi000 29 :662SJOO 

. . , 
77 .020$800 

t 183: 236i700 
Concedo três (J) mêses, á vista do 
laudo médico, com direito ao ordena
do na fórma da lei~ 

OESP&SA 

EXP:a:DIEN1E DO INTERVENTOR 
DO DIA 7: 

Petições: 

N. 0 9.648 - De Felix Figu'éirêdo de 
Oliveira, tende sido aprovado no con
curso para o lugar de guarda fiscal 
da Fazenda, requer sua nom.'eação pa
J'a. o referido cargo, - shbmeta-se a 
inspeção de saúde. · 

N. 0 9. 434 - De Irtneu Persiano da 
Fonsêca, requerendo seis mêses de li
cença para tratamento de saúde. -
Concêdo três mêses de licença para 
tratamento de saüde. á vista do laudo 
médico e das informações, com CI'> 
vencimentos integrais. 

N. 0 9.436 - De Eulirio de Araújo 
Neves, requerendo três (3) mêses de 
licença para tratamento de saüde. -
Concêdo 45 dias de licença para tra
tamento de saúde. á vista do laudo 
médico e das informações. com os ven
cimentos mtegrais 

Decretos: 

2479 - Escola Premunitôra. •· Pre~i
dente João Pessõa") - Fólha. .. 

2478 - José Faustino e. de Albuquer
que - (Imprensa Oficial l - Adi
antamento . . . . . . . . . . . . . . . 

2474 - Adalgisa de Mélo Castro ~ 
Pagamento . . . . . . . . . . .. 

2472 - Edgar Martins - , Secreta
ria do Interior) - Fôlha . . . . . . ~ 

2469 - Edgar Martins - e Secreta
rfa. do Interior) - Fôlha . . . . . . 

~473 - Edgar Martins - (Secreta-
ria do Interior) - Fôlha .. 

2476 - Jo.::.é Justino .Filho - Cont(i 
2477 - Divaldo Almeida - A. cus-

to . . . . . . . . . . . . . .. , 
1994 .. - Insp. Francelina A. Neves -

D1anas . . ............ . 
i4,0 - J. R Vasconcélos & Cia. 

Conta. . . . . 
~466 - Montepio do Estado - Desr. 

abono n. 60 .. . . . . . ... 
2465 - D1ver.5.os funcionários - Abo-

no n. 60 . . . . . . . . ...... . 
!'485 - Mons Od11on Coutinho -

f Asilo ·· Bom Pn:~tõr 1 - S:.ibvençâ-:l 
~182 - Dionísio e da Cunha - Pa

gamente• 

3 :295$000 

47:000~000 

~00$000 

100<;000 

100$000 

2oosooo 
1 :358~000 

37'000 

360$000 

330:,000 

8: 198$600 

! 77:0Hf,800 

l ., 4 :500SOOO 

400SOOO 

O Interventor Federal no Estado Saldo que passa r 1 

143:790MOO 

39 :446$300 

183 :236S7UO 
da Paraíba, atendendo ao que req•J·.-
zeu o tenente Juvcnal Espmola la 
França fiscal do Govfirno Jtm•.o 00 

Colégio de Santa, RJta., da cidade d~.., Tesouraria Geral do Tesouro 
Areia, resolve conceder-lhe 2 mês •s de 1938. 
de !icer.ça pera tratamento àe saúde, 

do Estado da Paraíba, em 7 de junho 

Gilberto Seixas Maia, 
escriturário. nos termos da lei. 

O Interventor .Federal no Esta lo 
da Paraiba reconduz, por tempo rte 
quatro t 4 > anos, o ôel. EJgar Hometr. 
de Siqueirn no cargo de juiz munki
pal do têrmo de Soledade, devendo J.
presentar seu titulo á Secretaria do 
Interior e Segurança Pública, a filfl 
de ser devio&.mente ,1po.::.UlaJo 

O Interventor Federal no EstadD 
da Paraíba exonera o sr João Lui7. 
Boti.::.ta dv cargo d~ ohcial do Regi .. 
tro Civil, N&&Ch!'ento~. Casanientos .., 
Obitos do ténno cta comarca de Ca
t.olé do Rocha. em face da lei de acu 
p-mlaçõ~s. 

O Interventor Federal no Estado 
ô.a P~ra1ho. Homein. o padre Antonio 
Co::.ta para exercer o cargo de fiscal 
du Govénio Junto ao Cr•légio San1,,,\ 
~ita. ria cidade de Ar~ia, durante o 
unpedunento do respectivo titular 
:~r;1~do-lne de tltulo a pres~nte por-

Ernesto Silveira, 
Tesoureiro Geral. 

ele continuo-servente do Tesouro do I Portarias: 

~r~~~· ~i:pe~~re~~c11!1:~~~~ i~~ci~~; N: 0 178. de 6-6-38 - Remo.vendo, a 
f-<>U titulo na Secretar(a da Fazenda pedido, o guarda fiscal Severmo Gal-

o Interventor Federal no Estacto füno Lopes, da Mêsa de Rendas de 
(a Paraíba, á vista do laudo de ins- Patos para a de Santa Rita. . 
veção cie saúde a que ee submeteu I N. 0 179 - De~~ando José Ferr~1-
I:ineu Persiano da Fonsêca, guard~ ra de. Sá, estac1onario fiscal ~e Sao 
fiscal da Fazenda. adido ao Arquh·,; José de Piranhas, com exerc1clo r.1 
(o Tesouro, 1esolve conceder-lhe r.o- Estação Fiscal de_ E-;pera!'ça. pn1 ... 
, enta '90) dias de licença para trz.- .!'-3i_:v1r ~orno :::i.dmirustrador interino da 
t1mento de saúde, com os vencimcn- llle_sa ae Rendas de Alagõa do Mon-
1".>S integrais teiro. 

O Interventor Federal no Estado N. 0 180 - Designando Franci~co 
( A Paraíba, á vista. do laudo de tns- Alves de Sousa, estaciona rio fi~cal dP 
peção de saúcie a que se submeteu Eu- Araruna, com exercido na Mesa de 
J rio de Araújo Neves. guarda fiscril nend:,.s de Alagôf\ do ~ontelro, pa1:<i 
( a Fazpnda, com exerctco na Mêsa. ~ ervir como rstactonario interino ae 
:=e Renaas ele Guarabira, resolve con-· Esperança.. 
leder-lhe quarenta e cinco dias (45) N. 0 181,. de 7-6-38 - Des!gna,ndo 'l 

ciias de licença para tratamento Je- f,Uarda fiscal ~ntonio ~armho Fal
•. \Úl1P. com os vencimentos integrais_ lãa. com exe1c1cio na Mesa de Ren

o Interventor Feêeral no Estado 

~~J'ª,f:'~m~~:,,ec~~~}!,";; :;0 ~:,~~~ Secretaria da Fazenda 
de profos:;õra de 1 • entranc:ia, coÍ:1 
LXt:rcic10 11 ..L (;ade-irn el~n.~nt:tr mista 
c1e :serrmha. do municip10 ,:e Pila,·. 
Ccvencio solir:tar s<.:u t11.,ulo cio Depar-

das de Patos, para servir como esta
danai io intermo de São José de Pi
: ant,r, ;,. 

F.XPEDIENTE DO Sli:CRETARIO ·ao llXPI.OJENTE DO GAB(NlcTE 
DIA 6· 

tri.mt"'nto c1,~ Er\ucacão Petições: 'l O Interventor Federal no Estado 
~a Parníba c.:ur1c?ile três '3> mê~s 11e N _ 0 9 637 - De João Evangelista de 
hcença. para tr:,t.-.m<'n~o de !-'aúde, a Oliveira. - A' Mêsa de Rendas de 
Jl. rote .. c::scra de elas~ uruca. Maria JofP 1 !,1famanguape párn. tomar conhectme:u
de Sow,a Campo&, com exercicio flfl io e resolver. na fórma da lei. 
cadc1r2. ru<lunPntar mista de Salga· N ° 9. 640 - De João Pereira. dr. 
oo, do n·.unlrlpo de Itc:ibalfI,na. com di- , Costa. -. O requerente não tem di-
1elto o ord'?rutdo, na forma da let, 1eilo a ajuda de custo, uma vez qDP 
a r"Ollfflf de 1. 0 de Jtir.ho correntl' ~ 1ma rernoção foi a pedido. 

O Inwrventor Federal no Estac!o N. 0 o 423 - DP João Mnntno de 
do Par;1,b3 r,·~olve nonicar Vitor1no Sousa. - Não ha. o que deferir a. 
Jorge ele Sou-,a para Pxcrccr o cargo \·J.sta dn.::, informações. 

Aa diretor do '.fe-<.;ouro: 

Petições: 

N, 0 9.634 - De E A. Heidelman·1 
& Cia. 

N. 0 9. 636 - De Mnnuel Fragõso dn 
Costa 

N. 0 9. 630 - De Fr!'\.ncisco l.\li.z Gon
zaga. 

K. 0 !l 632 - De A. F. Móta. 
N. 0 9.631 ·- Do Bnnco co Brn'511. 

p. p do.,; Servi~ Holc11~1, SIA. 
N ° ~ 638 - De cunha &. OI La, 

cio. _ 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JOAO PESSOA 

(*) DECRETO N,º 391 , de 3 de junho de 1938 
Créa a Delega<!fa Municipal do Distrito 

àe Cabedélo e dá outras providencias. 

O Prefeito da Capital, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por lei, 

DECRETA: 

Art. 1.0 - Fica creada a Delegacia Municipal de Cabedêlo, com séde 
na vila do mesmo nome. · 

Art. 2.1'" - A Delegacia Municipal de Cabedêlo terá o seguinte qua
dro de funcionários, com os vencimentos mensais abaixo dl~criminados. 

1 Delegado Municipal 
1 escriturário 
1 tesoureiro .... 
1 fiscal geral . 
2 3uarda:-;; distritais a 
l porteiro-contínuo . . . . . ... 

900$000 
400$000 
300$000 
200$000 
150$000 
120$000 
280$000 
10-0$000 

1 encarregado do mércado ... 
1 zeladol' do cemitério 

Art. 3.C - o cargo de Del~gado Municipal é de confiança. do Pre .. 
feito da Capital e será exércido em comissão. 

~ único - Os funcionários da antiga Sub-prefeitura de Cabedêlo 
terá.o preferencia no preenchimento do quadro acima organizado, flcàndo 
C'm disponibilidade, com os vencimentos proporcionais. ~o tem~o de servi('O 
prestado, o<:. que tivérem mais de dez anos de exérc1c10 naquele distrito e 

1 não fõr~.:~\. ª~~ºo~it;d~~legado Municipal da vila de Cabedêlo fica obrigado 
a recolher á Tesouraria da Prefeitura as rendas públicas arrecadadas du
rante a semana, no expediente da segunda-~íra. 

Art. 5.º - E' aberto o crédito de 18:200SOOO parn. satl$faZH as des
l)êsas com o pagamento dos funcionários do quadro, correndo as mesmas peln 
receita proveniente do mesmo distrito. 

~ único - M demaü; despesas serão feitas pelas vei-bas das Dire
torias da Prefeitura 

Art. 6.º - Revógam-se as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de João Pessôa, em 3 de Junho d,, 1938 

Fernando Carneiro da. Cunha Nóbrega 

Foi pubhcado nesta da ta 

José de Carvalho, diretor de expediente e 
fazenda. 

1 " i Reprodnzido por ter saido com incorreções . 

N. 0 v.639 - De A\'ehno Cunha & 
t:i9.. 

N. 0 9. 641 - De Inácio Ferreira 
Serr11no. 

N ° 9.643 - De E. Leão 
N.º 9.64.3 - Do mesmo 
N.º 9.646 - De Dionifio Carneiro 

cla Cunha. 
N. 0 9.644 - De Emtdio de 01iveir.:t. 

Madruga. 
N.º 9.645 - De Antonio T0rgi:i'l 

de Lima. 
N.º 9.526 - De A. Lucena & Cin. 

Ofícios: 

N. 0 13 .457 - Da Secretaria dri 
Agricultura r1~meiendo empenho en-:~
tido em favõr de Antonio Augusto rle 
Almeida. 

N. 0 13.'119 - Da Cadeia Públic:>.. 
N. 0 13. 432 - Da n.esma, remeten

do pres.rncões de contas 
N. 0 13 712 - Da mesma. ider.,, 

idem. 
N _ 0 13. 442 - Da niesma. remeten · 

do mapa das despêsas. 
N. 0 13 .431 - Do B&.nco do Bra~il. 

p. p. Abxander Petersen & Cia 
N _ 0 13.428 - Da Preff'itura M:uni

cipal de lngà. 
N.º 13.429 - Id 0 m, idem. de Gua~ 

1abira 
N. 0 13. 364 - Da Estaç::'l.o Fiscal je 

Aranma. 
N. 0 13.4óJ - Do J1tizc Mm,jcipal 

de Ingá. 

A' Procuradoria da Fazenda: 

Petição: 

petor adn\inistrativo ,do Ensino de S 
.José do Sabugi, do municipo de San
ta Luzia. do Sabugí, se_rvlndo-lhe de 
titulo a ·presente partana. 

o Diretor cio Departamento de Edn 
cação nomeia o sr. João Ferreirtt 
Campos para exercer o cargo de ins
petor âdministratlvo do Ensino c!p, 
Riacho Verde, do munic1pio dt: Te1-
>. eira. servindo-lhe de titulo a presen
te portaria. 

O Diretor do Departamento de Edu
racao nomeia o sr. João Fragoso da 
cósta para exercer o cargo de mspe
tor administrativo do Ensino de Po
ços, do municipio de Teixeira, servtn
c-o-lhe de titulo a presente portaria. 

CADEIA PúBLICA DA C/\JPl'l .~L 

EXl'EDIENTE DO DIA 7: 

Oficio n.0 591 - Ao sr. dr. prefo1-
to do município da capital, remetendo 
uma pe0ção do preso José Germano 
c,os Santos. Golicitando certificado de 
tempo de serviço prestado ás obras 
públicns cja capital. 

Oficio n.º 592 - Ao sr. dr. juiz de 
cJireito da comarca de Areia, remeten
do uma petição do· prêso João Libe
rato Diniz. solicitando o beneficio do 
··sursis". 

Oficio n.0 593 - Ao sr. dr. Secre·· 
tário do Jnterior e Segurança Públl
ra. remetendo as requisições sob nu
meros - _ ,e 28 de hoje datadas, em ai, 
<·llEiis coristam mercadorias que foram 
c·onsumidas durante o mês de maio 
último, bem assim que faltam ser acl
c,illridas para êste estabelecimento pe~ 
r,itendarío. 

N. o 3. 646 _ Da Companhia Indus- Oficio n.0 594 - Ao sr. dr. Secre-
trial Comercial e Agrkoh {CicaJ. ~!~i~e~~et!~~~i~r e~;:i~~~ª~J~ ~ 1~= 
RECEREDORlA DE RENDAS DA 1 ~~ s;;n: ~OJ:ii~ta!~i ~~1!mI'1º{o~J~1t 

CAPITAL <m favor da viúva Vicente Ielpo, des
EXPEDIENTE DO DIA 7 · 

Auto lavrado contra a firma ro 
mercial desta p~::i.ça, Joâ!> Vérn~. es
tabelecido á rua Duque de Caxi&.s, 
312, po1 infraçáo ao Reg. de Vend:,s 
e Consignações. - •· Foi imposta a 
multA. àe cem mil réis HOOSOOO), S"m 
prejuizo do impósto devido, nos Wr 
mos do art. 32 do decreto n. 22.061, 
de 9 de r.ovembro de 1932. 

AHto lavrado contra a iirma e;omet·
tial <lesta praça, José Menego!o. e~ 
t3-belecida á praça Pedro ~meriro, 
n. 71. por infração ao Reg. de Ven
cias e Consignações. - Fol lmpost~t 
n multa de 150$000, no.5 termos lo 
art. 30. § 3. 0 do decreto n_ 22.061, de 
9 de novembro de 1932, sem prejui1,o 
r\o impõstc c!evido à Fa:!enda Esta
c1ual. 

Secretaria do Jnterior e 
Segurança Pública 

DEPARTAMENTO OE EOUCA('AO 

EXPEDIENTE DO DIRETOR D0 
DIA 6: 

Portarias: 

O Dlreto1 do Departnmento de Edt,
cação nomeia o sr. José Batista de 
Azevédo para exercer o carg0 de tnz-

ta praca, pro,·eniente de um concerto 
de um caldeirão, destinado á cozinha 
desta. Cadeia 

Ofi<'io n.0 595 - Ao sr. dr. diretor 
do Instituto de Identificação e Me
c.ico Legal. apresentando a fim de se
rem identificados. o·; presos José Frlill
ça do Nascimento. vulgo .. Zézinho ··, 
Manuel Pereira. dos Santos, .Jaime 
Dias e outros. 

Movimento geral de ontem: 

Existiam 259 reclusos, fórnm reco· 
lhido~ 5, fôram postos em llberdad:-; 
2, ficaram existindo 261, sendo l nft, 
arraçando por esta Cadeia, por fe 
alimentado ás suas custas 

Fôrmn. hoje, dislribuld.i.s 294 r11. 
ções: 10 aos detentos que se t>nron
tram em diéta na enfermaria, 250 00·1 
demais presos, 16 aos empregados, 17 
aos soldados que conduzem os preso~ 
aos serviços ext~fnos e 1 a um 1mh
gente que se encontra nêste presidio. 

('ONSELIIO PENITENCIAR IO no 
ES1'ADQ 

EXPEDIENTE DO DR. DTRETOil 
DA :;;EC;tETARtA DO DIA 7· 

Ofkir)'r'rcbebido do dr. j.ut:t, de (i i
l'eito cl::t. -.;omarca cle Bnnancil'à8, rP
;netendo a cópia do processo crtmt> 
do réu José Frnncisco ela SIiva, \'Ul 
go .. Manuel Letrado". 

Petição do detento Manuel Ferrelut 



f ~ umÃ.õ ::: fluJ..rfU~rli. ~ !i l~ !e ·tm 
d.;;o;ãsã.s-a""n•to"'s,·s.:.o.::lt::ci.::ta.::n.::d.::o :;:n:;:o.::ta.::s:;:s~ôb;;;r;;.e.'"o.;s.;;;;;~N~.~. ~1~38:::1==-;;.;;~Id~e:;:m:;:, ;;;;;r~er~o~m~•n=dando 
~::çãs~n!iso c:-:t1?~~5~\~~5·ci~je1~~1I:~ ~r~:~dt~~asu;itê~:i~~id~ ~:s~~~t~ºcc~o 

o Prefeito da capital do Estado da 
Pa.raJba· 

Resolve nomear osnt Vltaltano tic 
Carvalho Rocha. para éxercu, lntPl'l· 

VIDA JUDICIÃRlA 
a fim de JUnt.ar ao seu pedido dP ll- soa.lho do salão onde funciona n. Di
"ito.mento ..:ondicior.al. reteria de E'<pediente, de~ta Seneta-

Idem do detento Manuel f3;ülino rfa. 
narnPnte. o rnrgo de tesoureiro ctn TRIBUNAL DE APELAÇAO DO de Salvina ", por intermedio de seu 
Delega.da Municipal de Ca.bedélo. com ESTADO assistente judiciário bel. Sinesto P . 

da Silva, requerendo á Jepat·t1çao. de N.0 1382 - Idem. consultando sa 
o. Públicas o seu tempo de serviço ~quéla Diretoria póàe ceder á Prefci.-

os vencimentos que por lei lhe com- Guimarães 
petirem. 3;>.0 Sessão Ordinaria, em 3 de ju- Agravo de petição criminal ex-offi-

Pelo sr. Pedro Batista, alto Etner- tura da capital, U1t1 dos sew, camt
clante nesta. praça, foi ofor i~o. à nhões, por oi Lo dias. 

0 Prefeito da capital do Estacto da nho de 1938 cio n.0 42, da comarca de Itabaiano.. 
Paraíba: Relator des. Flodoardo da Silveira . 

l:iJol'otéca do Consl"lho Penite c1ar;o, N. 0 1383 - Ao diretor da Escola. 
a obra 1ocasamento e DivoJ.»10 •1) Normal, encarecendo providéncio.s él. 
c-Jreito civil internacional'', por M. :.im rte sel· cedido o salão daquele es 

R~t;olve nomear José Alve-s de Ara- Presidente - souto Malar. Apelação criminal n.0 100, da comar-
lJ.jo Filho para exercer, lnterinnmen- Secretário - Eurlpedes Tavares ca de Picui. Relator des. J Flóscolo 

F . Pinto Pereira . Ln~~~e~~~:~·A~a~~re~-ª d~o~~~1:~~~~ 
te, o cargo de fiscal geral da. Dele- Proc. Geral - Renato Lima. Apelante José Martins de Oliveira 
gncia Mumclpnl de Cab, ... dêlo, C'Om Of Apelada a Justiça Pública . 

De ordem do e~o . i::r . dr ~f~rei1· Agronomili.. . devolvend,) as fôlhns de 
dente, foi marcada para hoje_, ,ás 14 pag:::.ment0 do pessoal nssnlarlado, 
horas, uma st$.SãO dê~te. IJ0!1.~l4o, ~ª •,ist<i haver nos mesma!. 11ma. diferPn

'{Pnoímcntos que por iei lhe competi- Compareceram os desembargadores: Agravo de petição civel n.0 38, dn 
rem. comarca. de Campi:na Grande. Rela-

o Prefeito da. capital do Estar10 da Souto Maior, Paulo Hipacio da SU- tor des. Flodoardo da Silveira . Agra-
Paraíba: veira. Maurtcio Furta.do, José Flosco- vante d . Maria José do Amparo Leão fim de seren~ julgadoJ d1verc,0s pedt- ça de 44~800, no total. 

dos t.le livramento condiciona). bem 
assim. para dar exe<..:ução a_ duas set~
ienças hbera·.lora.s. do dr. Jujz t..le dl .
J:eJto da 3 ª , 3ra, âesta capita.l. 

Resolve no1~ear Arn:sio GC"mes ela lo. Severino Montenegro, Agripino Agravado João Verissimo de Sousa 
Silva para exercer. interinamente, o Barros e O dr. Proc. Geral do Estado. Agravo de petição civel n.0 39, ela 

Prefeitura Municipal rargo de guarda distrital da. Delega- Renato Lima comarca de João Pessóa . Relator eles. 
eia Municipal de C:::tbedêlo. com os Lida. foi aprovada, sem observação, Mauricio Furtado Agravante A. Brlto 

F.:X:PEDJENTE DO PREFEITO DO vencimentos que por i.ei lhe comp~· a ata da. sessão anterior. & Cia. Agravado Belizario Gonçalves 
DIA 7, tirem . de Medeiros 

Secretaría da Agricultura, 
Comercio, Viação e (), 
Públicas 

Portarias: O Prefeito <la capita~ do Estado da DJSTRIBUIÇõES Apelação civel n.0 63. da comarca de 
Paraíba: Campina Grande . Relator des. Paulo 

Ri:-c,olve nomear Oscar Justino Pe- Ao desembargador Presidente. Hipacio . Apelantes Abdias Jorge De-
Maria da Luz de Assis, requerC"ndo reira para exercer. lnterinamente, ,, Agravo de petição em habeas-cor- fensor e sua mulher. Apelada d . Nar-

licença para construir 2 cai:,as de tai- cargo etc guarclr. dlstrit,aJ dà Delegt\ pus n.º 2, da comarca de cat.olé do cisa Regis Tavares . 
pa e palhn., á avemd'\ AC' olfo Cirn,· Cia MnniC'ipal de Cabedêlo. com OP Rocha . Agravante Antonio Feltpe O exmo. des . Relator mandou os 

o sr Secrltário da Agricultura. Co- - Indrferjdo, em :-.1.ce elo paiecer d.:i VeJ1c1mentos que por lei lhe compe- Vaz; agravado o Juizo de Direito respectivos autos com vista ao exmo. 
mércio, Viação e Obras PüLlicas as- D. O . P tirem Ao desembargador Maurício Furta- ,Jr Procurador Geral 
s lnou, ontem, os seguintes oficias : Hortenc10 Ramos & Cia., ·equert• · O Prefe.ito da capita! d,1 E~tado <la do. Apelação cível n.º 48 , da comarra 

do licença para abrirem 1lm depósito Paraiba. Agravo de petição criminal ex-offl- de Patos. Relator des. J . Flóscolo 
N.º 1358 - Ao diretor de Fomenti., cCJJnercml no béco de Londres . Rerwlve nomeai Abelardo Mar!O cío n .º 43, da comarca de Alagóa Apelantes Silvino Monteiro da Stlvr,. 

d a. Produção, comunicando que fez a DeforJdo. Toscano Pinto para exerc~r. !.nterinn- Grande. e sua mulher . Apelados João D.omin-
transferén<'ia do técn!co agrícola ctc Marcilio Coutinho de Luna Freire r!1eI!tP. º. c~rgo de, porc.e1ro-cont1.~t10 Ao desembargador José Floscolo . gues de Queiroz e sua mulher 
Guarabira para Alagôa do Montetro reqt1erendo carta de habitação para o oa Delegacw .. Mumcip~I de Cabeae!•), Agravo de petição cível n.º 40, da o exmo. des. Relator ~ndou 

0
~ 

e- clêste para aquêle municipio púr prédio recentemente construido á A- com os venc11nentos .:iue por lei lhe !comarca de A. Grande . Agravante autos com vis ta ao apelado ·e rlepols 

m~_i,V~\5~u1::r1J:~. respondendo <l, o- ;,~~:.da E~;.~~'-~eD:o~l:~a ;; ~~~?acd: co;u::.~~~71~ da capital do Estado rt•, t~;fe ~i~:t~r/•.~;:dioi ~~u ~~!: j ª\;~~ãod~iv:rci~r:fº~a~ã'::°ªáe des-
ficio n. 1645, e recomendando a~uar- f Ob n - 109 · Paraíba : . ~ dor de Orfãos. quite). da comarca de Campina Gra n-
clar oportunidade . Hc>-le11a Jsau•·a de Ohvei:a. Silva. r~- _Resolve n.'.>1~ear Jac1 Santos !)arn Ao desembargador Severino Monte- de . Relator des. Paulo Hipacio _ Apc-

N.º 1360 _ Idem, autorizando-o ::\. c;,uerenC:o licença parl::t colocar uu •a exercer, .ntenr,amenk, n cargo de negro . lante d . Clotilde Francisca de l\ 1·n u 'jo 
romprnr oito discos para arados, dt.. rorta na entrada da e.asa n 219, ~ l !1carreg~~to do mercado . ela Delega- Apelação crimin~.1 n.º 101, da comar- Apelado José Correia de Arau 'jo 
réta.ment..e, e recomendando 9ue · de fvenida 1. 

0 
de Ma;.o - C0mo ·- cm ~umc1pal de Cabe~elo, com o..; ca de A . Grande . Apelante a Justiça O exmo. des . Relator mandou u. au -

agora. por diante t~da a a.quistção ,.:.~ quer. v_encime-ntos eiue por lei lhe compe- Pública; apelado o tenente Manuel tos com vista ao apelado . 

~~6t~:!ªi:e~~i~ ~~:1~~~ªpr~~~ ii~me · r aif;;~~c 1!~'.~º· d~!iu;~:~i~ ~~~:flnt~~ in~mPrefc ' t,o da eapítal do Estado dL\ Coriolano Ramalho . de1o~~ç;~ssÔ~.elR~:ta~-4de~~Ffo~~~;."~~ 
N.º 1361- Idem, recomend~ridó em- mente construidos para o dr. Alcid~s Paraíba: - .. . QUOTAS da Silveira . Apelantes Giovani Pe-

penhar a qmmtia de lOOSOOO, corre" , a sconcélos, 6 rua Cardoso Vieira . - Resolve nomeai: ,Joa.C' C&stói.· ae Se- truci e sua mulher . Apelados JocP-
pondenle a cinco assinaturas ,tla' re- Sim . Expeçam-se as C'.lrtas C:e haht· La para. exercer, mtermam.ente, o C'~I'· Agravo de petição civel n.º 37, da co- lino Mola e sua mulher 
vista <Algodão), do Rio de Janem) taçào sob ns. 1º7 e lCS . go ~e zela~~l' d) Cemitén? da Dele marca de João Pessôa (acidente no O exmo . des, Relator mandou os 

N,º 1362 - Idem, remetcndêl côp1&. Se\'erino Luiz t..la S1lvt... r~quuendú gac1i: Mumcipal de Cabedelo, com '!5 Trabalho) . Relator des. Paulo Hipa- autos com vista ás partes e depoh 
cte um oficio do sr prefeito de Ser- ~:~~ç\ P;:l~a~o~st:~~~ü~~ªDtas~vi! vencimrntos (!Ue por lei lhe competi· cio . Agravante o dr. Curador de Aci- ao dr . Procurador Geral 
tarla u propósito do fornet1mento ;e~ sr . Prefeito da cap_ttal. em poi:tn- dentes . Agravada d. Maria Augusta m~r~~fl~~ ~~n~':i~f:1~ião _~:laiO:ª J::; 
::-~:~::~\l\~·;!~~:~i~ptp~a r~~ ;!J~~~'~v::~:

0 

:::.:::·a
0

:osfa;:n;:~: ~~~.i:1e~fJ;m,~, d:i~:n~:;º~a6~~êti' ~ :t:~~~~:·~!;c~~~f~l:r~~~rtii-~: riº~~~~d~. diir!~;e::m!!~t~~l~ear~ 
comendando prestar inforn1ações a ~~:q

1c'.:~;n~~ 3li8;•,nf~.,,Paª;~:~
0
z

1
e_rd~espta1··,'~ hornrio di c~.nércif cu:: cre\~d~ 1?ªt1 :" autos em mesa, para os devidos fins. ca. Suscitado o dr . Juiz de Direito da 

l'espeito . t· zona su ur ana ca c3:p a ' 15 0 e, Embargos ao acordão nos autos de 1.0. vara da capital . 
N.'' 1364 - Idem, cmnunicr.ndb que &os . - Deferido . da~ 6 ás 19 horas 1:os. dias comuns e agravo de petição civel n .º 23, da co- O ex.mo. des. Relator mandou que 

e.. diretor c'a Estação Experimental 00 Giovani Gioia, requerendo licença até ~s 21 ho.·as noi. ~ias de sabadc:-.. marca de Santa Rita . Relator des . fósse ouvido, sôbre o conmto. o juiz 
Fruticultura de Espirita Santc, cti3 para colocar uma empanada no pré- . Foi t.:tmC\ém detern~na?o ~m porta- Severino Montenegro. Embargantes suscitado, a quem devem ser remet i
tnver providenciado sôbre o pa'g~_men- dio n 85· á a\'enida B . Rohan . - na de 0!1tem. 9ue ficarao. isentos Ja Antonio Chagas Gondim e mulher. das copias da representação tje fls 2 l' 

tr> dos dois tambôres de pó bordalez, Como iequer . multa r sta~c~ec~da no ~odigo de Pos · Embargados Raul Dantas Pinheiro e dos documentos que a instruem . 
fornce:idos por aquél&.. Diretc..ria . Antonio Mendes da Silva, requeren- luras Mur..1cipa1s, wdo"' os devedor~s mulher Carta Avocatoria n .º l , da cornarcn 

N.º 1365 - Idem, transcrevendo o úO licença pa1a constrmr uma casa de I e cont:lbumtes em atrazo da vila .... e O c .. mo. ctr Procuraaor Geral apre- de CamJ)ina Grande Relator d e:ii. 
oflcio n 31 de 30 de maio últiffiô' da taipa. e palha á avemda Cab~ Brar.- Cabedelo, que saldatem o& seus déb1trs sentou os JlJtos em mêsa, por não ser Flodoardo da Silveira Requerenlrs 
Prefeitu~·u de Ala.gôa Nova . 'L .. ; l e.o - A vista das mformaçoes, de- 1iaquela Delegacia Mumcipai até o cas'l de seu parece1 Cicero Joaquim da Silva, Pedro Rai-

N/' 1370 - Idem, recomenctancto fe
rtdo dia 30 do corrente mês mundo da Silva e suas resnectiva~ 

providências sõbre a 1emessa a Pre- Severmo Jose da S_llva, iequerendo 1 • - PASSAGENS mulheres, por seu assistente Judlciá-
feitura de Pombal, de um cáminh~c l~cenca para tazer reforma na casa li COMANDO DA POLICIA MILITAR rio bel. Severino Barbosa Leite . 
de canas P. O. J . ..11 ) .. ' ~:f~~id~ avemda Cruz das A1mas - DO ~STADO DA PARAtBA. 00 1 Agravo de Inst. civel nº 36, da co- Ó exmo. des. Re~ator mando-u q\le 

N.º 1375 - Idem, recomendando 00- ·1 NORTE marca de Misencordia Agravante d fôsse remetida ao Juiz a quo copia. 
hcitli."r d'a cas·a Artur Via!1~ ~ Ctn . Irem::- Gomes çl.a. fü!va.. requerendo . ~ Apolorua Tota Chaves Agravado da petição de fls. 2, para que, no pra-
de Sã.o Puu.lo, que ~speci,f.1que .i:i_uais lkença o~ra fazei· servtços na cas~ 1 . Quanel em Jo,,a Pessoa, 7 de Junho Josué cavalcantl Pedrosa . zo de 3 dias, contados de seu recebi-. 
as máquinas e demais utensitiós 11P,- 363, á avenida Cap. José Pe5Sóa. - oe 193~ . . o exmo. des. Paulo Hípacfo passou menta, fale sôbre a avocatoria , con-
cessarios á lábrica de polv1lhd,~ue <;C Deferido. e:m face dos pareceres. S~rv1ço pa1:a o di~ 8 <quarta-feira.). os autos 80 2.º revisor des. Plodoardo fórme o di;pasto no art. 1.523 ~ 3.0 

propõe a fornecer. ." Manuel André, requerendo licença Ou\ á PolIC'a, 2. 1 enente Gonzn- da S11veira. do Código d6 Proc. Civ. e Com. do 
N.

0 

1~77 - Idem , o;rartscreV*hdo e µara construir uma casa de taipa e: g-a , .· . _ Apelacão criminal n.º 80 da comarca Estado, enca\nJ'nhando. imediatamente, 
telegrama. dirigido _a E;Sta Se~r,etarfa palna, á_ avenida 8 de Novembro . - t:· R~nda . . ª Guarruçao, sub-Umente de Alagôa Grande. Apelatlte a Justiça sua informação a êste Tribunal. 
pelo prefe1Lo de Calazeiras . Como pede . . . . - edif:1 D1as. . Pública . Apelado Antonio de Arau'jo . 

N.
0 

1366 - Ao rlueor do Den::a,rta- Oalv_na Pereira, requerendo llcença . AdJunto, ao of~cla1 de dia, 1.0 sar- o exmo. des. Flodoardo da Silveira 
ment.o de Assistência ao Cooperatlvis- para construh: uma casa de taipa ·.- gen~o J,,ose,, Scv~nno · passou os autos á revisão do des . Mau~ 
mo, remetendo um memcranQµm Ja palha, á avemda 8 de Novembro. - Dia ª. Estaçao de Rádio, 3 .0 sar- ricio Furtado. 
gerencia da Caixa Rt.ral e Opérár~. Como requer. gento Atrton Nunes.. Apelação civel no 38 da comarca de 
de ltai:'::iiana. . Joséfa Ma~·ia de Jesus. requerendo Guarda ~J Qua1 tel. 3 . o sargento João Pessôa Apel~nte, o dr Minervino 

N.
0 

l'l67 - Ao sr . Intcrvert.\or Ffé>- dispensa do unpósto de decima da ca- Maria 1-'erreira. . Azêdo Guer~a e sua mulhe'r.4Apelado 
d!'i'f,l. enviando o processada .·11~ Se- sn n.o 415 á rua Des. Bôto. - Defe- G_uarda da Cadeia, 3 ° sargen:o O espolio de Francisco Gonçalves 
,retaría. 0,1 F;.i. zenda n . 9J40 Jr;teMn- rido, em face do atestado de misera- Jose B?~ifa.cio. . . Guerra representado na pess~a de d 
te á compia ele m:l.tcrial de l)l:gen- bilidade. Eletricista e.e dI~, soldado Smesi«? . Franc~ca Mélo Azêdo Gu rra · 
oa felta I?ela piretoria de 'f.~men~o Jéão Eva11gelista. Ponc"..' de Leon, noT;1;:~e~~!tE1. de dia, soldado Seven- O exmo. des. Flodoardo eda Silveira, 
~a Produçao á hrma J . 13arrd~ & Fi- requerendo lirenr:a para construir um ~ 

0 
• passou os autos ao 3.º revisor des. Mau-

,ho . , t.lpendre de alvenaria na casa n. 7f,5, .-º 1. B. ~· e a Cia. de Mtrs, d~- ricio Furtado. 
N.º 1368 - Ao chefe do I;>Ô.slo ria á rua Maciel Pinheiro. - Como rc- ta_o as guaidas do Quartel. Cadeia Apelação criminal no 87 da comar-

ni:_etoría . de .Produção. em 03:mpi ... ;.1. quer. P~~\~~Í;e~°:it~~-oe 
1
~!trulhas. ca de Campina·Grand;. APelante Ma-

,G1ünd_e. mfo11nanae, q~~- es~a &ecre-· Antonio Gomes Fórte. requerendo · rio de Siqueira Arcoverde . Apelado 
taría Já tornou :l~ prov1aencia . .,s a que licen('a para fazer ser11ços na casa ,.,_, (As.) Delmiro Pereira. de Andra~e. o dr. l.º Promotor Público, 
se r~fe1~e o seu of1?io n . 62 Á. . 199. á avenida Véra Cruz. - Como o exmo. des . Ma~cio Furtado pas-

N. 1 ~69 - Ac· in::,petor _ agncç>la de tequer cel. cmt. Geral. sou os autos á revisão do exmo. des. 

~~J~ra;i~~de).n~;n~~~fJo ~~~sl:~J'ºl~ re~J~º;~~:~ ,!u~~tii1aç!~r~~~~ ~·%~:: Ccnf,re com O original, T,n. Cel. Jo~te~1~t~01~ivei n.• 33, da comarca 
of1c10 dJ.quéla Insp;tona, em _virtu ... ,e cios recentemente construidos á ave- Elisio Sobreira, sub. crnt. de João Pessôa. Apelante Segismundo 
dt,·~ 1ie achar 1;sgotaaa a verb9t tespec- nida Cruz das Armas. - Sim. Expe- Guedes Pereira Junior. Apelado Go-

a . 1 c.:-am-se as cartas de habitação sob nr. dofrêdo de Miranda Henriques. 
N.º 1371 - Ao superinteHdw1te õa ~ll e 112 , o e}(mo. des. Mam·icio Furtado 

Repartição :lcs Serviços I:le¼'i.COS da João Cavalcant.i de Menezes, re- lNSPETORtA GERAL DO TRAFE.. passou os autos ao 3.º revisor des. J 
Paraiba. enviando uma c6pia· do ofi- querendo carta de habitaç~o p_ara o g~[úBLICO E DA GUARO.~ Floscolo 
cio n 893. da Diretoria de ~~ação_ t. prédio r~ccnt,einente c.:mst~·mdo a ~vc~ Embargos ao acordão nos autos de 

~~:~p&}t~:·A1~r:~11;:~i!~~::.: ~r:li~!~::~:h~;:bi~i1t:i:~1: 19!{:.vi:º
0

:

0

.,:e::~~: ,::"j'~::~::,r:: , ~;J:.º f:fl~ifat~h':;i~~:~~biE 
t;~~~~~~?a,ndJc ºA1~\~.10 di~fg1J:~:le.esi~ ll~Osé Fernandes de Li!"!'la. requerer.· Uniforme 2. o (caqUi). ~~s:al'g~~~!º fa~a~~:: ~~i!~:aL:~: 

Skt~~t~~~i ~b A~· ~!Cretário·:.da Fa- ~o l!~~nç: p!~~!~~~erJ:!·viç~i~~o~ª~ M~~~1;t~~~~s~ 1.ª 1]:T., amanuen~l· fo~b~~;!~~ir~s ~:o~t~dora dt Produ-

zendo. enviando o empenho n. 1204, Como péde. cl:~~m;_n~~te á s ip_, guard1. de 1 " o exmo. des. José Flóscolo passou 
da. ilnporl.n.ncia de 500$000. par{l pa- João Lelis de Luna Freire. reque- os autos ao 2.0 revisor des. Severino 
tamPnto dos vencimentos do SI'. Ar.- 1 cndo tra"":sferencia para o sr HPi·- Ronctantes rio tr&.fe~o, fiscal ele Montenegro, 
tonio AHguslo de Almeida., elo mês d~ 1i1ano Co!>l:L. o seu estab~tlo no lt1C" 1 1. ª cl~sse n 1; do policiamento, fü~- Agravo de petição cível n.0 34, caci-
111aio lindo Oitileiro. em Cruz das Armas. - De- cal rondante n. 4 e guarda de 1 '' dente no trabalho) da comarca de 

pr~~:a~i~9 
d; e~~;;~, rf~ne~~~~fn~~~ fe~i~~

0
0 Martins, requerendo redução cl;lsaen~·es~· guardas civis ni:,. 23, 13, ~~~gi. Pl~~:vad~r:v~~f~e~~~ ~~~~ 

na importancia de 80$000. r1 ,,1 na coléta do seu estabelecimento co.. 19 e t>v. Gomes da Silv~. 
N.

0 
1385 -· Idem, encaminhando o mercial. á avenida Bea~repah·c Ro- Boletim numero 124. _ o exmo. dei:;, José Flóscolo passou 

empenho n 125, da quantia d.e. . . han. n. 274 - Indefendo, em facJ Para co,ihedmento da corpurnçao e os autos com o relataria ao 1.º revisor 
4.5SOOO, em favôr do sr. Luiz Gonza- c'as inforr.~açôes. lievida exec11ção, publico o seguu1- des. Severino Montenegro. 

~:árf:s ~n~~!df~zi~~~eili~amento de m~~;al!i:!º l ~~tiÔOO 
1
;2:e:;~t~O clar

3
t~~= ;,e~ _ Peh<'áO despachada - De Jost! de A~:!~~fr°a ~~~~1ar~: J!· :ito;~r~~ 

N.
0 

13M6 - Idem. idem, 11., 
0

126, El.i briu 1os que está fazendo para. a Pre- Bento de Mornis, motociclista. o.ma- pelante a Justiça Pública. Apelado 
ouuntia de 30SOOO, em favôr do sr. foitüra. · - Fo.ça-se o encontro 1.e àor. rcquereucto uma. 2. 11 via ele s•l'l Abdias Ferreira. 
,)(,se Arantes. para pagament,q de diú · centros. pagando-se o saldo rarteirn cie mn.Lricula. - Como rt- o exmo. eles. Severino Montenegro, 
rias quer. passou os autot; á revisão do des. A-

N.º 1374 - Ao sr. ~ecretá.rio ct'> Multa~: gripino Barros 
1ntPtlor e Segurança Publica,c~nyµt.~- (As.) Tenente Joio •e dou&a I Apelação civcl ex-otficio n.0 49 (des-
c10 um telegrama dirigido a.~ Se- A Prefeiturn multou: Franci:;co J:i- SIiva, inspetor geral. quite amigavel) da comarca de João 
r~·Nnrh pelo diretor da E)i,~ola. d!· r.uncio da Silva, em 30SOOO; ManuP: Pessôa. Entre partes: Valfredo Lins 
A~l'Onomla de Areia. ~·~tri~~s~oe ~!~l~i~i~;, e;~s'o5o0oS:°~º~Jt~~~t~ ,l,gfi~~~~·~. c~!b~in~~!~~~~: F Ferreira Marques e sua mulher Maria de Lour-

ofu;'., 
13~ubllt~s~ d~o"n~~nt~~flt:!'~u~ Paulino M~rmho, em 50~000 de~ 1;,1~~ad~,t~~t~~-l;,

0 
Montenegro 

.lc.
11
:am tomadas prov1d~nc,ias junto. e:. ------------ passou os autos com o relataria ao 1.0 

~~~~isd~.r~~i:iei~:/~:~e~ot!ª~~;~ Portarias: FIQUE RICO ! a I,OTERIA FEDE- revisor des. Agripino Barros. 
:i~n'l, n l fi.m das me~n,as prcC€de~1r Pa~aib~eteito da capital do E::.tado dr, RAL oferece oportunidade em 22 de ~ DESPACHOS 

~l'lll~rr:o~ITÓ~~~osª~s~~f!:;~~LnP!Jli r.- Rc~olve nomear Carlos Du.Livo Té- junho, com a. extra.<-ão de São Joio Petição de desaforamento n.º 3, da 
~-º nso - Idem, recomenc1anclo les para exercer, intelinamente, o cnr- <"omnrca de Joiío Pessôa. Relator des. J>rovldhe1cs no senildo de ser tirada go de escritura rio da Deiegac!a Mu- 2,000 :000$000 Presidente do Tribunal. Requerente o 

~:fa;i~pla ela planta da Fazenda Sá 
1 ~~~!f~~ c~ctw ~~~~dl~i°'n~·t

1
~0~~pe~l~.~~~- e mals 4 027 premlo1 menorn reu Luiz dn Silva, conhecido por "Luiz 

PARECERES 
Apelação criminal n.0 71 , da comar

ca de Areia . Apelante a Justiça Pú
\blica. Apelado Manuel Francisco de 
Lima vulgo "Manuel Caico ''. 

Apelação criminal n.0 75, da com:ir
ca de João Pessôa . Apelante o dr. 2.0 

Promotor Público. Apelado Antonio 
Heruiques . 

Apelação criminal n.0 78, da comar
ca de João Pessôa . Apelante Inácio 
Xavier de Castro . Apelada a Justiçn 
Pública. 

Apelação criminal n .0 81, da comar
ca de Sousa . Apelante a Justiça Pú
blica. Apelada d. Umbelina Maria da 
Conceição. ·: 

Apelação criminal n.0 83, da comar
ca de Santa Rita . Apelante a Justlç:1 
Püblica. Apelado Odilon de Castro . 

Apelação criminal n.0 861, da comar
ca de Sousa. Apelante Francisco Ro
cha de Oliveira Apelada a Jusliçn 
Pública. 

Apelação criminal n .0 88, da comnr
ca de João Pessôa Apelante o dr. 2.<"' 
Promotor Público Apelado Antonio 
Martins Lopes. 

Apelação criminal n.0 89, da comnrcn 
de João Pessôa. Apelante Damião 
Cardoso. Apelada a Justiça Pública 

Apelação criminal n.0 90, do termo 
do Sapé, comarca de Mamanguape 
Apelante a Justiça Pública Apela<ln 
João Cavalcanti da Silva. 

Apelação criminal n.0 91, da comar
ca de João Pessôa, 1.0 apelante o rl-tl 
José Pereira Moreno, 2.0 apelnnli> o 
dr. 1.0 Promotor Público. 3.e apelnntr 
o réu Moaclr ~edeiros, vulgo •· voa
dor". Apelados o dr. 1. Promotor Pu· 
blico e José Pereira Moreno. 

O exmo, dr. Procurador Geral apre
~entou os autos em mesa com os res
pectivos pareceres 

DESIGNAÇÃO DE DIA 

Apelação criminal n. 57, da r.omnr<'a 
de Campina Grande. RelaLor dt's 
Mauricio Furtado. Apelante o dr. 2.1

' 

Promotor Público. Apelados Geni Mn
l'oró e José de Almeida. 

Apelação criminal n.º 58. do termo 
de S:apé, comarca de Mamnngu:tµ!' 
Relator des. J. Flóscolo. Apelante Jo110 
Canafistula do Nascimento. Apela.da 
a Justiça Pübilcn 

Apelação criminal n.ro 60, do termo 
de Conceição, comarca de M1sericor
clia. . Rela t.or des. Agripino Barros 
Apelante a Justiça Pública AJ)t'lndo 
Antonio Alves da Silva, ou Antonio 
Alves de Sousa 

Apelação crl,:i,lnnl n ° 65. da remar
ca de Umbuzeiro Apt-laute 11 Ju~tlc;a. 



/'" ç l t Ã UNIAO - Quarta-leira, S <le j unl10 d-, 1938 

DR. J. ESCOBAR 
----------------------MEDICO OPERADOR E PARTEIRO 

Com longa pratica nos hospitais do Rio Grande do Sul. 

ESPECIAI.ISTA E?-: DOENÇ.\S DAS CRIANÇAS E DO SANGUE. 

Atende a chamados a qualquer hora do dia ou dR noite. 

Resldencla provisoria: AVENIDA JOAO MACHADO, 418. 

João 

Pública. Apelado Francisco Dias Cor
reia, vulgo "FrancJsco Rosa ·· . 

Pessôa 

ASSI NATURA OE ACORDAOS 

Apelação criminal n.0 72, da comarca Petição de ha1>ea!:i-COrpu.s n.0 18. da 
de Sous!l. Relator des. A~l'ioino Bar- comarca de João Pes'iÕR. Impctrantc 
r0s. Apelante a Justiça Pública. Ape- o prêso mlseravel. Manuel de Alencar 
lado ElisiQ Ferrrira de Arau'jo. Brasil. recolhido á Cadeia Pública 

Apelação criminal n." 73. dn comar- desta capital 
ca de Sousa. R('lator des. PAulo Hipa- Apelação criminal n.0 64., da comarca 
cio. Apelante a Jutití~a Publica. Ape- de Arein. Apelante João Antonio de 
lado Severino Gomes MachaPo Lacerda, por seu assistente judiciário. 

~!~~u1!? o~!R~ MO-/ 
VIMENTO DOS CARTO RIOS DES

TA CAPITAL 

3.° Cartório - Escrivflo - João Be
zerra tle Mélo Filho: 

A ulos conclusos ao dr juiz de Di
rei! o da 3.ª Vnra: 

Inventário procedido por falecimen
to de Delfina Sátiro de Lima. 

Ao juiz de Direito ela 3.u vo.ra : 

Ação penal. acu·mdo, Pu.uio Anto
nio de LimR: ~,cklente no trabalho, 
acidentado, Horacio Pedro Soares. 

Com vista ao dr. Severino Alves Ai-
n•s · 

Ação pennl, acustHlos, Joaquim Fer
reira Fran('a e Manuel Angelo dos 
Sa.nto~. · 

Com vista ao dr. 2. 0 promotor pú 
blico: 

Ação penal. acusados, ,José Guedes 
Ferreira e Joào José do Nascímrulto. 

Apelação criminal n.0 82. dB. comar- Apelada a Justiça Pública. 5,º cartorio _ Escriv~o _ Eunapio 
ca de Santa Rita . Relator des. J. Agravo de petição civel n.O 26, da do. Silva Torres : 

TRANSFUSÃO 
D O SANGUE (MARAVILHOSO) 
COM 2 VIDROS AUGMENTA O PESO 3 KILOS 

Uw Cortít'lca.n te nu m uudo com I elem r n Los t.onlco1 
PHOSPHOR(>tl, CALCIO , ARSENl>.1:0, VANADATO 

CUIDADO COM A TUBERCULOSE 
oi; PALLIDOS, Dlll'AUPEILIDOS, 

EXGOTADQS, ANEMICOS, 
MAES QUE CB.IAM, MAGROS, 

ClltlANÇAS &ACBITICAS, 

&eeellerlo e effel te h t rand...., .. 
aanrue e a toniflC&(i.o reral do orp. .. 

Dblmo, com o 

Flóscolo. Apel0;nte> a J':15tiça Pública. comarca ~e Alagóa (?rande. Agrnvan- Auto~ conclu~os ao dr JUiZ de Di-

Apelado Horac10 Francisco da Costa, te Rogac1ano Filgue1ra d~ ~rito , A- i rcit-0 da l.ª vnra : MULHERES DO NOSSO TEMPO Apelação criminal n.0 84, da comar-, gravado o dr. Promotor Publico. 1 Inventário de Dacio Henrique do 
ca de Bananeiras. Relator des. Agr_i- Agravo ele pe_tição ctyel n.º 31, da Amaral; iclem,. idem, de Antonio do 
pino Barros. Apelante a JusUça Pu- comarca cit' Joao Pessoa .. Agravante Carmo Oliveira; reque,·imemo de ai- . ~ 
tl!~~im:rit~~do Antomo Graciano do 6~~1~1;;t ~~ti\~d~ ~g~~::~~SR~l.w~· 1 ~;J;~-. de Anic.jQ Borges Monteiro de J\1,\RIA JULIA F;\LCAO DE :;\1IRANDA 

Aoelacáo civel n.0 9. dA. comarca de do Amaral & Fi.U,o. Conclu~os ao dr juiz de Direito da ((;oo:rde-lil ,1 ,, I. B R . pa- ~~ - dando-Jhes a fórça. a coragem a 
Areia. Relator des. Paulo Hipacio. A- Agravo de petição civel n.0 33, da 3,11. vara: 1-a /\ UN IÃO). abnegacão de ,;;e entregarem a uma 
p~lante a S. A. White Martins. Ape- comarca de Jo~o Pessóa. icaução de Acti.o exreutiva fi scal <'111 que é au- Hã. quem si>: queixe injusta.mente de vida util e ativa 
lacta a Fo.'Zenda Esladual. C'pere demoliendo). Agravantes Petl tora a Fazenda Municipal e ré a S. que a mulher moderna. a mulher dos Eu adrniro profundamente a mu-

Apelação civel ex-officio n.0 51, (des- Batista e su·.1 n-.ulheL Agr<1,·n.dos cir. A. Industria Reunida F. Matnrazzo; nossos dia~. não passa ele uma boneca lher dos nossos dias. que trab'l:ha e 
quite amigavel) da comarca de João Aluizio da CWlha Rapôso e sua mu- ocidente no tr:\balho f'01 que são em- faceira e elegante: de 111n :;er frívolo luta ao lado do homem e que. em vez 
Pessóa. Relator des. Paulo Hipacio. lher. pregado,;; JuvenaJ Vicente de Moura, e i.nutil, que leva uma vida ocíosa. só de lhe fazet concorr:ência, como tn-
Entre partes: Mirocem França Navar- Apelação oivel n.0 36 rdesquite José Emídio do Na,;;cimento e Sllvio se preocupando com a sua beleza ou justamente por vezes se ouve dizer. 
ro e d. Alzira Rodrígues da Costa :unigavel) da comarca de João Pessôa. José da Costa e empregador. o Esta- com a última extravag~ncia da mo- procura sempre e de cada vez mais 
Navarro ou Alzira da Costa Navano. l Entre partes . Arnaldo Aguiar do A- do da Paraíba c!a. Não dou razão a quem a.,;;sim ser a sua colaboradora, a sua com-

Embargos ao acordão nos autos de maral e d. Georgina Lins de Albu- pensa. Por que motivo tão grr..nde panheira . 
apelação cível n.0 30, da comarca de querque Pessôa. Cal'tório do Registro Civil - Escri- pessintismo para com a mulher do Sé- , As mulheres do Século XX encaram 
João Pessõa. Relator des. J. Flóscolo. Apell'l.çáo civel n.0 20, procedente do vão Sebastião Bastos : culo XX? a vida de um modo- completamente 
Embargante a Prefeitura Municipal. Supremo Tribunal Federal. Apelantes Nêsse cartório corem proclamas para Vive Pln num s?culv de vertigem e diverso do das suas antepassadas; e 

E~~f~ge~f;~a~~ ~~~~~ettec!:Ssão para ~1t~~t~~a: :a~if~o:. s!Pe?;~~~li~ i~: ~u~~;~ento civil dos contraentes se- ?:e~°:r~u~au~ ~~il~e~1:º~1~~d~1e~~~~1~ !;f:e1mPº~~n~1x:;,c~e s:im~t!:~rn~ 
os respectivos Jtllgamentos. zenda do Estado da Paraíba Stela João Siqueim Florentino e Edite rio) desempt>nhar importante papel diferente. Elas preparam-se para a 

ele Sá Pires e José Albino de Sá . Machado da Silva; Antonío Alves Pe- na hist.órfa moderna dos povos. E' a l11ta désde crianças: estudam e tra-
JULGAMENTOS Apelaçáo civel n.0 32, da comarca queno e Santinn do Nac;cimento: Fran- heroína anónima e abnegada de to- Oafham, procurando aL1ng1r sempre 

ele Patos. Apelantes Alexandrino Ro- ci~co Oaví de Lima e Em.ilia Francis- dos os ctia5. Aquela que desde a ·tma µreparação que previdentemen-

dep~~fg t~s~~~s~~a~~ ddªes~º;1~:s~~ ti{!,~6~ d: ~;!;{~ft~r~ s~u:~i~~~r.eA~ caN~ªn~~!;:~ Cartório Iõram registra- l~;r~Ji:~~[;ª ;~mla~uia~~o ~~~!;. ;1: ~t!ª~~~~ ~=~:; {:Vtl:'1~· c~mªa;~: 
dente. Requerente o bel. Onesípo Au- dr. Ernani Satiro. d_as as seguintes crianças recem-nas- pelo bem estar do seu lar empcbreci- ~ria e despreocupação. deixando á.s 
relio de Novais, Juiz de Direito da Embargos ao acordão nos autos de c1dBs : do, tanto na Europa como nos países r,utras oS empregos de que não neces-
comarca de Miscricordia. agTavo de petição civel n.0 12. da co- Lucimar Luiz d" Olive1r::t. Jricóo da Ame1ica . Aquela que. dedicando- sitam, mas dedicando-se a proteger 

Concedeu-se as férias a contar da d'.1- - marca de João Pessóa. Embargantes \ Pereira GomPs, Frnncisco de Assis se ao trabalho, não dt>scurou a sua as que não tiveram tanta sorte e ca-
ta de sua concessão, na fórma da lei. Abdon Cavalcantl de Albuquerque e Sou~a. Edivaldo Rodrigues Martins. nobre missão de filha. de esposa e de recem do seu auxíllo. ~e. pelo con-

Apelação criml.nal n.0 ·57. da comar- sua mulher. Embargados João Alves Manuel Aui:rusto Cavalcante de Albu- mãe · rario. encontram dificuldades na 
ca de Campina Grande. Relator des. de Mélo e sua mulher. que.roue Mnrlêne. Martins Soares. ~1~- Hoje em dia há por t.odo o mundo trajectória da vida, anlm06amente 
Maurício Furtado. Apelante o dr. 2.º Foram assinados os respectivos acor. rac1 Macêna ~ereira.. Ja_rres dr Ara.u.10 uma legião enonne de mulheres de- utilizam a educação e preparo que 
Promotor Público. Apelados Geni Mo- dãos. Batts_ta, Marl~ne Rodngues de. Silva l cididas que se atiram ao trabalho de adquiriram. Vendo-se sós e isoladas 
rorô e José de Almeida. Galvao: Ma1:~. da Penha Silva e \ a~na. e coração . _O que a.s leva a isso no decorrer dos anos, não se desespe-

Por unanimidade, negou-se provi- E)t SE~~ÃO DE ONTE1\f O TRI Amanc10 Pe1_e11a. . nao e. como muitos julgam. 0 desejo raráo inutilmente. mas procurarão 
mento á apelação. Impedido o ex:mo. BUNAL DE APELAÇAO JULGOU OS -~ôram _r~gistaPos. no_ mesmo Car- dê se salientarem, de se tornarem su- defender-se com a sua própria fôrca 
des, Agripino Barros. SEGUINTES FEITOS tono. ?S obito~ áb.s pc>ssoas s~gtúi~tes: periores ao homem. Desejam a.penas e decisão. contra os rudes embates da 

Apelação criminal n.0 58 do termo ~rn~·1a do ~ascimento. Jose ~uiz de j ajudá-lo. Quantas e quantas jovens j vida. Constituindo familia.. e-,:tarão 
do Sapé, comarca de Ma;nanguape. Pedido de férias, do termo de San- Ol~veira, Mire~e RoC'ha. Eulah~ ~o~·- valorosas são censuradas severamen- ainda habilitadas a compartilhar da 
Relat.or, des. J. Flóscolo. Apelante ta Luzia do Sabugy. deiro de Meneses, Claudio V:ll"giruo te por pessõas, que, _ ctesconhecen-1 vida daquêle que escolheram para. 
João Canaflstula do Nascimento. Ape- Relator: Desembarga-dor Presidente dos. Sa_ntos, M.ar~a dn P~nha Silva e do absolutamente a necessidade aue as companheiro e am~go, vlst~ que du-
lnda a Justiçu Públíc&.. do Tribunal. Beina1d° F.cneha d~ Lun?- obriga a procurarem no trabalho o rante a adolescência se dedicaram ás 

Preliminarmente Rnulou-se o julga- Requerente o bel. Rubens Salda- . Os ~ema~ ?artónos nao fornece- bem estar ou a salvação ele um ente mesmas Qcuoacões e estudaram ~s 
mento, contra os votos dos exmos. des. nha, nomeado juiz municipal do mes- tam notas ª ieportagem. auerido que lhes foi confiado - erra- mesmos problemas. o que lhes permi-
Relator e Paulo Htpacio. Designado mo termo. damente pensam que para• elas o tra- te compreendê-lo mais facilmente e 
~:~:ri~~vr:;-

0
n~ei~~~i~º º exmo. ctes. m!gre~fel'iram º pedido, unanime- PIRATAS CHINÊSES ATA• ~:~~~

1
t: ite::n~s 

11
~~ºª c:~~-\~t~~º 1nte- ~~ttcti~es_co1aborar, na medida. das suas 

Apelação criminal n.0 60. do termo Pedido de Férias, do termo de So- CAM UM NAVIO NORTE• São tambem frequentemente cen- 1--------------
d~ Conceição, comarca de Misericor- ledade. suradas por escolherem profissões ou.. DURANTE O l\-ft:S DE JUNHO 
dia. Relator des. Agripino Barros, A- Relator: Desembargador Presidente AMERICANO emp1:e~os que até hoje sempre fõram tudo abaixo do custo na. CASA AZUL, 
pelante. a Justiça Püblica.• Apelado do Tribunal I domm10 exclusivo do homem. Anti- devido seu 3.!lh'ersário. 

~~~t~e ~~t~a da Silva, ou Antonio dcR~1~~~11~: J~·z bel. E:d!;a\d d Homem CHANG AI. 6 ( A UNIAO) - Os pi- ~::~1~ea:! mulheres que se. viam na BIBLIOGRAFIA 
.Po~ unantm_ idade de votos, negou-se mo termo. ' l mumc1pa o mes- ratas chiné!-es ate,caram audaciosa- lhiem é i:rd~~~har ~ t vtda esco-

prov1 t 1 - Concederam· as férias, unaru·me- mente "O Dollar··. navio norte•ame- -e --: . . .- ~ ras ocupa-
men o a ape açao . mente. rica.no l)ert~nccnte á companhia '·Dol- ço s ma15 fem1m~as. dedicavam-se a 

Apelação ~riminal n.0 65. da. comarca lar Steamship Co.". trabalhos manuais .. cxe<:utavam belos • SPORT ILUSTRADO _ Está em 
de Umbuzeiro. Relato1· des. Severino pf~~~~çaãr~ac1J:i~ttl~~g~!P1~~ de Sa- O ataque realizou-se pela madruga- bordados e tapeçar1as finas. <em que <'ircnlação mais um número da popu-
Montenegro. Apelante 8 Justiça Pú- da de hoje. quando o navio se encon- g~t~vam mu~to tempo e ãs vezes até lar revista carioca "Sport Ilustrado", 
~~~~~·vu1gp;J~?~ra~cªlsnccolscRoosDa'~a!.S Cor- daR~~~r1:a.desembargador Flodoardo tra\'a no cur<=o infrrior do Yang-Tsé, peJCbam ~.saudeJ. nele~ pondo toda a publicacão da Comp::inhia Editora A-

A 1 região controlada pelos japonéses. sua h?,bt~idade · E assim, dentro do mericana cJo Rio de Janeiro. 
Deu-se provimento á apelação para r~ ante Hygino Pereira tle Lima: Doze piratas chineses ha.vfom emb~r- seu proprio lar_. modestamente traba- O presente número de "'Sport Ilus-

â~~~~~~~94~ :é~º .. ~~ ~~~~o:~~:0 d~~ ::~rT~\~~j:re~~:u~~~liª· á apelação, ~f'~~n~fn~-;;~1;
1
ter·~ ('~~~tão 1~ª:ªt~:;;~s~ li lh~~~r6-ª~~a Vi);~~nmente; tinham. ~~~?~~·ª t~:t;l~~ ~~ !~~tºes~~~~!údS:dc~ 

~ets Penais, Contra o voto do exmo. Apelação criminal, da comarca de Jantes fóram atacados pelos chinês.es como_ nós, a~ ,_11ulheres . mode. rna.s, o com ampla reportagem sobre o cam-
es Agripino Barros. Cajazeiras. armados. que abrirnm fógo contra a seu ideal; sumrnte o interpretavam peonato mundfal de futeból. além das 
Apelação criminal n.0 72, da comm·- estação de radio-telegrafia e imedia- de outra maneu·a_. costumeiras secções de ''volley.ball'', 

ca de Sousa. Relator des. Ar,:ripino Relator: desembargador Flodoardo tamente dirigiram-se pnra a ilha Blo-, A mulher do S_eculo XX vai muitas "baskct-ban··. tenis, golf, '"box", etc. 
Barros. Apelante a Justiça. Pública da Silveira, ckhouse. ~itnada no delta do Yang- vezes procuro.r fora do seu lar o seu f' fotograffas de figuras destacadas 
Apelado Elisio Ferreira de Arau'jo. · ~pelante Francisco Rodiigues; ape- Tsé. Ali. cerca de 300 piratas chinêses trabalho. Censuram-na os que A. não nos esportes nacionais. 

Negou se provimento · 1 - 1ª0 8: a J_US tJ_ça pú.blic~. Rrmados esperavam o navio. que sa- compreendem, por não seguir o ··Gl'I \S DO TtTRISTA NA ALE-
unanlme~ente. ª ape açao, nl~I~llnunaimente, nao _ tomaram. co- queram tranquilamente. Os passagei- exemplo das sua$:; avós. que no recato ~·I.\1\'11.'\ ··: - Sob ésse titulo, vem pu-

Apelação criminal n.º 73, da:comarca cimento da .ipelaçao, unamme- ros fôram revistados e saqueados. Os Idos seus lares escondiam as suas o- blicancio importante cmprêsa alemã 
de Sousa. Relator des. Paulo Hipacio. ment.e, _ . 1 piratas cnrre~aram 1.200 sacos ele nr- cupações. Não ~e lembram porém de vários pros})ectos de propaganda tu-
Apela:itc a Justiça Pública. Apelado A~elaçao crJmmal, da comarca de lroz e outras mercadorias em 15 "jun- que os tempos mudaram muito dêsdc rístiC'a d::i Alemanhrc. os quais. igual-
Severmo Gomes Machado. Itabaiana. co:.". que desapareceram ao raiar da então e de qt1e - sendo assim - as mente. sfio divulgados no Brasil, em 

N Rel_ato~: desembargador Flodoardo aurora. As aut-011daclcs japonêsas ini- mulhere~ de hoje se vêm na contin- português. .. 
una~~~~ds:d~r~~i~~~~~- á apelação, por da Silveira. . . _ . . daram um inquerito que não deu gência de procurar serviço que devi- E:::.,cs opu~culos são profusamente 

Apelant~ n Justiça publica, apelado nenhum resultado damente as :-ecompense, em propor~ ilustr::::dos. contendo not:ts e informa-
Apelação crimJnal n.0 82. da comar- MaNnoel Viria~ de França. _ -------~----- ção das necessidades da vida atual. cõe,;; compldas sôbre aquéle pais, ten-

ca. de Santa Rita. Relator des. J e~aram p1ovimento á apelaçao, FANTASTICO ! _ 125000 ~ qua nto Estamr·s 110 século da velociclade. no do sido. até agora. publicados os se-
Floscolo. Apel~ntc a Ju:sttça Pública. unamme~ent~. . . . <'m,ta uma camisa de jnsei da me- século vertiginoso da máquina guintes: - "Carta da Alemanha", 
Apelado Horac10 Francisco da Costa ~pelaçao cnn~mal, do te11no de Te1- lhor marca na CASA AZUL, a rasa como ooderiam. pois, as mulheres ... Bern'"·indo na. Alemanha", "Nns vias 

Negou-se provimento á apelação· xeRir~
1
• da,_coma1ca de. Patos. . oue precisam ganhar a vida, fazê-lo ferrcas alemãs" - Segurança. rapi-

por unanimidade de votos. ' Ma,"- ato1. desembo.1gador Severino que vende maL" barato na cidade. da mesma fórm::i. que as mulheres cios de~ e c'V1fort~·· '"Alí'manha. país de 
Apelação crtmlnal n.0 84, da emnar- 1tcnegro. . _ . Tudo abaixo do custo. tempos de outrora? Como consegui- cur.1s maravilhosas.. •· Alcm(lnha, o 

Cf_i, de Bananeiras. Relator des. Agri- AJ?clante o. justiça publtca, apelado ------------- riam elrs, µor meio dêsses t.rabRlhos mw,eu de Pergamo". '"Alemanha, -
P1!1° Ban·o.-s. Apelante e. Ju~tiça Pú- Abd1as _Ferrei~. _ Apelação civel, da comarca de Joõ.o que requerem tanto tempo e µerfei- boa viagem nas rodovias alemãs", .. A_ 
t~~~im:J'~~do Antonio Graciano do tm~~~~:;~n~1-ovimento á. apelaçao, Pe~~~:tol': d~sembcrg·ldor Pl.lllO Hi- ção. ate1tder deYldamente e a tempo ~~~~nh:u~~-\~~~~Jª\ic~as~.en?.'ria~!~= 

Negou.cse provimcnlo .r. l - Apelação criminal do. comarca de pac10. a_os seus compromisso::;?. Como Pode- Baden" e "RotP1ro la Alemanha". 
unanimemente. a ape açao, Campina Grande ' Apelante Segismundo Guedes Pe- riai:i1 ela:, SUSt<'n;ar assnn uma irmã Da "Coi11pt1nhia Comercio e Pren -

ApPlação clvel ex-oCUcio n.º 51. Fu~f1d~~r: dese1~bargador Maurício reira Junior: apelado Godofrêdo de :~i ~~"ªcti~ej_/
1
:;a r~[i1?0e cnie~~~r; sagem de Algodão··. desta ciclrtde. re

<ct~squtte amigavelJ • da comarc~ de Apelante Mario de Siqueira Arco- ~~:~~~ re~~il~~~o~ u::~f~ªe%e~~~~ Ahvt;i-r O!'i sofrnnentos ~e. u~ pai do- r~-1~~~n1~:c~te1~~s.rei;~~:. e~f.i~~saOl~t!: 
~~~?0 .P;~f~ :S~lt~~orMi~~e~ª~:; ~erde; apelado o dr. _1.0 promotor pü- não tendo tomado parte no julgamen- ~~~-fo!~~~e~~fta~mi ~;1~~~~::ª ~~: culos, corie~pondcntes ás publícnçôes 
NavatTO e d. Alzlr~ Rodrit,'ll<'S da Cos- !~iº· - Prcl1mJna11!1ente julgaram to o exmo. desembargador Severino compreendendo que era, senão impos-, ,"_c_n_n_a _ _________ _ 

;!,.,~~varro ou Alzira da Costa Na- ~nÁ~:vtmj~{f::.:~:: ::ve~p::::: ~!::::::· ::ra::d:a d::s•r::::u:: !~~r Pa"1~u:~~~~J~~:,;~ 1~~~~
1
: 0 ; 1~~; NQTJCJARJQ 

un~~fui~~~ntfrovimento á apelação, marca de Miserlcordla. ' apelação civel, de João Pessõa. ~:;:.:~~ten~~ e~ P~<?cura de ou1\rº·" ( ,OTElUA D O ES'fADO DA 
Apelação civel n.º 9_ da comarca de B~~~or: desembargador Agrlpino Relator: desembargador José Fios- trouxess~mmt~a ~~~~~~v~~e~t~:-!..e. ~~~ PARAf B A 

Areia. Relator des. Paulo Htpacio. A- Agravante d. Apolonia Tota Cha- ~~~~Pa~ !~~=~~!~~: t.p~ei::!Ul::- 1g~~~ méçaram assln~ ac; mulheres a ocupar Extração cm 7 de Junho de 1938 I:J~': ~a~J~~ WEs~~~uMa1ª.rtins. Ape- \-es; agravado Josué Cavalcante Pe- - Foram despresados os embargos lrgares que ate então apenas homens ;~~~ 5rggg!ggg 
~ drosa - unanimemente negaram unanimemente. t nham de~empcnhndo_. Lutaram com ... 

Adiado o Julgamento a requertmen- pravt~ento ao agravo ' denodo. conciente e honestamente, 7761 2 :000,000 
to do exmo. dcs. Relator. Apelacão cível da c · Embargos ao acordão nos autos de a.rrostando suspc>lções e preconceí- , 8646 1.000$000 

Embargos ao acordão nos autos de ta Rtta: ' omarca de San- a:r;;~t:eRri2C.:º Rc~r:f.Ôr~~le~~~~~.~ tos; sofreram duras provações: mas 1529 l:OOOSOOO 
sp~lacAo civel n.0 30, da comarca de j Relator: desembargador Paulo R i d não desn.nimaram ... Quast to~as u-, -
Joao Pessôa. Relator des. J. Flóscolo. l pacto. ga or Severino Montenegro. nham um fim a atingir e esse fim era Ha na t'tpE(rllção do.s correios e Te-
Embargante a P refeitura Municipal. Apelante a s A White Mart"ns· Embargantes Antonio Chagas Gon- nobre. Todas posswam .os seus ídeals j Iegra!os·l~legbunas retidos p.ara.: Bra-
Embargados L. Costa & Cia. apelada a fazenda ~statual i ' :~\~1~~~;r~ ~~r~!fª~5F1;:~!i ~~= e, embora. êstes fossem diferentes, fô- zantoex para Moori; d. Maria Avent-

Adlado o Julgamento a requerimento Deram provimento á apeiação wia.. "d d d ~am con1tudo o laço que as uniu umas da Capitão José Pes ôR 759: Ma.eêdo 
do c.:r.!o !} __ , .P.cl~t".r !!tif-!4(.;•/:. , 81 era os esertos os cmbarg?s, una· as outras:, mu!hcre: fl•; 1.oclw ns clus.. 1",t.r;i;b" Hotel cç! ~!/.:_ P..!J"!füc. 

, uL.o1t.·ru· .. 11t1:1 ... ____ ~J ~ ;t~ !:2._d.~ f-~a. ,..rn..,J;..Q~_ .. !:i~~l --- ,=;.~·--·~-
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OS .NACIONALISTAS ESTÃO A 20NOTICIASDOEXTERI0R 
QUILOMETROS DE CASTELLóN INGLATERRA rltchr:,ção do sr. George Bonnet pe

rnnte a Comissão du.i Ne~ocios Exte
rion~s da Camara, sóbre ;1,.' ~titudf' dos 

A POLJCTA DA PALESTINA bovlrts com referendas â. politica 

Aviões insurrétos levaram a efeito sucessivos "raids" 
,ôbre Valencia, Barcelona, Alicante e Sel{orbe, causando 
conaideraveis danos - Fôram atingidos em Alicante 
três navios mercantes inglêses e um holandês A 
fnglaterra propôs uma mediação ao general Franco 

VALENCIJ\ E SAGLNTO NO\'A· 
M.ENTE BOMBARHEADAS 
VALENC'IA, 7 (A UNIAO) - A 

a,•ia..çáo nacionalista extrccu, 1'oje, 
grande a.tividade contra esta ehlade e 
Sagunto. 

LONDRF.S, 7 1 A UNTAOI - O H franco-italiana. O ministro das Rela-
Malcolm Mac Donuld declnrou pl-ri:t.n- cf>,·~ E:...tcriorf's . asseverou qllP o sr 
te a. Camnr::i d0;-; Comm1.c; q1v' n P0ll r ltvrnolf Conussó.rio do.rs Reio.ções 
clr. do P~l~st!lla compreende 4 _ 5e:9 p11- Exteriores sovietica.<;, insistiu rtitera
llctab jn,.:IPu...,, Pncarrrgndos rta prn- V.is vé::cs junto ao embaixador da 
tf'<'áo d.i~ colon1as lsra.ehtas. Mil pr.,- Fn.mca cm Mo.;cou. ~r _ Coulondrc, pf.'la 

FRACA.~SOU A OFENSIVA DO GE- lidais P'"nencfm á Policin Motori1adn t1Q1tW:J.\'ÚO imediata de um embnlxador 
NEn ,\L RO.JO EM ALBOCJ\CER fonnando os rl"~trrntes umu reserva \ dA F'rança em Roma , "a fim de se 

cassüu complet:.uncnte a. otc-n~iva Roma". 
SALAMANCA, 7 (A UNIÃO) -Fra.- sempre pronto. augir. 1 rotnpl"r mais facilmente o eixo Bcrhm-

. SALAJIANCA, 7 - (A llNl/10) - , As tropas reb,ldes ví,am Vlnhoma ~:~~~;r.n•dt~f~~~a!,;1~ gomral Rojo PERSIA ALEMANHA 
o Q, G. informa: "As noi,;~s tropas 

I 
e Mora. de Ruhelos, <'UJa captur!l im- Nesse sedôr as tropas franquistas CASAMENTO Dr: PRINCTPES 

conquistaram Serra 8pa.rn1.pt:ra, plica em s~r coi·tada a retirada inimi- estão avançando , ,a.garosamentc. p::i~ TEHERAN. 7 {A UNIAOJ --~ O mi- UM PROGRAMA DE MISSôES EM 
Rarnbla de la. C'iudad e Harretelt>a. P· rccemlo riu" 0 g••neralis;,imo 1•1·anfo nislro pre~idente da Pcrsia dc<'laro11 1 CASTELHANO 
ficando Inteiramente ("'ercados os te· não s~ arriS<"J.rá a uma nova investida. que o mundo mu'.>ulmano se regosija BERLIM, 7 IA UNIA01 - A csta-
pubUcanos que defendem Albocace1 . CHEG.\RA....tl .\ VAI.ENÇJ,\ OS AYIA· antes d<' se <'omp)Pt:1.1· 0 lcr('<'il'o ano pelo catamento próximo do_ pnnciw• c~o dt.: onda~ curtas de Berlim orgU
Na. frente de Ca.stellón as fôrças '1.o I DOftES fTALIASO.S QUE DESCE- de guerra. a 17 de Julho próximo. herdeiro do rran com a pnncesa ir- mzriu para este raê 1ntt·re'isrnt.(" pro-

~::=ra~;~~~' ~::ii;:~. co~:a;:::a:~ ~t::iA~O~l~it~O, ATRAZ DAS OS N.'.\CI0NALISTA$ OCUPARAM ~~e d~c~1~~f~~t~~-0dog1~~~~· ~;~~~i~~~ ! ~~~~~.icctfa°1~~éac; :~r~~~c;el~~~~·llr~ 
boJe, um ponto qu<' llistA. apenas '!O . ~ • A PARTE OESTE DA CIDADE 01::. ela paraª. s relaçóc~ dos dois J)O\.·o:; or.-

1 

C~stro e Ra4ul'l Rodrigo . ca.ntarão 
qtdlomttros de Caslellón ,. , ra\m,\aLE

0
N,

1
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3
1.!,:d7ad'e·~

0
1,-~IA,·,·aºdo) ,·-ces ,·ht

3
•
1
g
1
.:-_ LtRlDA ontais. cancü~, espanhobs. tcrmmando o 

~ ... ..... SALAMAN"CA, 7 (A UNIAO) - lt(' - O mim~tro pre1'idcnte partira ama- progra1na Q tenor Roberto Rey O_!ir. 
ATIVIDADE~ DA ,\V1AÇAO FRAN- nos tenente Rossini e bargcnto Bordi- crude~em os ataques do~ nacionaHs - nhã chefiando ~- drlef!C\:fo do rn,n Frni.1ci.,co Vilar Alorb1. oferecerá um 

'101STA dg~~ .• ~em, ,ppojlortacllnd•oandoo,isatªr'a·· i,o.·esd.as" liFnhiata",• tas na parte oeste da cidade ele Léri- tillº vai a~i-c>ntar as Ionnahdn.dcs pre- n\u!r1•, <ie h1Jra de "bom humor·· No 
.._-..., u• e da. "stando o<J gove-u1.amentai"i á mr:r- liminares do cnsamento di1 13. ~ e"..tudnnt~s 1::ttinos-amerlca-

LONDt<.ES, 7 - <A UNIÃO) republieanas. sendo capturados. gem oposta do rio Ségl"e. 

1 

no• ri" Betlir,1 falarão para seus res -

:i~!:-/«::cio~:!iid1:,~ r:~'.~~~am~]~{~: os AVIOES JTAl.lANOS NA ESPA- vi~s ;~e:ou1:l!c:~r:lhr::~:t~mDl~~~:l~~!?1: FRANÇA pec~vos ~i5eS~ - - -----

Abcante, Valência, St:gOl'be e Dart·c- NHA :SACIO:SALJSTA ras, a estrada de a-odag·em entre J..éri- REV~LACõES cPº MJNJ<::;T~O !JO e l J I D A D o s 
lona da. e Balagner, dific.ulta!1do eonsidc1:a- EXTERI?R .::)OBRE O EIXO BER-

E~ 1'-fadl'í o numero de mort.n~ \ 'AJ,ENCl:.:·\, 7 ( \ U~IAO) ~ Segun- velmt"nte 3$ eomum('açoes do"i n.acto- LIM-HOuIA 
f'leva.--se a 39: em 8egorbe a. 76 e 40 do declar~'Oes dos avuulot•es .•taUano~. n..aUsta, 1 PARIS. 7 {A UNIAQ) - <::ousou 
feridos; em Valência fõram atingi- lrecente~ente oapt~ados a.tra1. da~ li- -· ____ __ ___________ scnsnção nos circulo~ diµlomat1cos a p R EN ATAI s 
l s dois na,•ios mercantes inglêses e nha.s ~o,erna,tnentrus cm Guadala,ara, SOLIDA 
~~ ho(>ndês; em Barceio!'" fôram 1~/~~::ci•~~!t •\'\E~:"'.~:·v!;}~~~ TELEGRAMAS DE HEfE • 1 R E G Is T o l '('omunio•.do ,_,: n. G. de S~ú.rlo 
des(r~o<OS nu,nerosos edlf1c10,. ,endo ; ohetti-79" e l d "Sa · -M l"h Ui- RIEDADE AO e Póhlíeo) 

:~~~c'1!g~~a bomba um navio 181". e vota' a' e NACIONAL l'IZER ,\\I J\'>OS \NTE-OXTF\t· r/~ i';~;~r;~ 1•s:;,d;;~·~~.;;.~!g1~~i: 
A INC.LATERRA PROPóS Ui\t, O Q(GJEE~~ROALF"óRF•~t~NcJ\·o,,

10
,E1~·1nRME.\- - A ll\Ei1ma ?>1arrn Arlete. filha do sr dP rme esta se acha ainda m-utcro 

,.n l'-'"' ,, Valdem?•r DaJ11as de Aguiar, do comer-1 Ra me~mo. quem admita. e com ra-
'c!E0Dl.'\(Ã0 AO GENERAL FRAS- E,ELDES ' ' Continuamos hoie, ª 1~·-1blic:-ição ela: cio dPsta praça. e de sua esp~a. sra zão. (tllf' es.:,a proteçi:to deva recu~r ::i.té 

c-xpre:-ssiva5 men.,3.gcn.s telf~ráflca p rlét<> N _ Dantas de Atruiar. Por êc:~e á fase prerona:ep<'ional, com os cui()a-
SALAl\lANC' \. 1 r A UNIA.Ol - O que, de todos os pontos elo Est:icid t_éi_n motivo, os pais d~ ani\ er~:i.riante ofe- 1:os prt··-nupciai · 

LONDRES, 7 - IA l 'XIAO) generaüssimo Franco, tendo conheci- sido endaaas ao presidente G<'tUllO receram ur:1 a1moro á.s pf's.:,óas de suas Entr!"' n<'rc , a pratic::i do examfl !)r~-
Anuncfa-se que o go,êrno ingJês pro- menio de que avJões desconhecidos Var:;as, por motivo do nefando atcn- rel~cões d"' amin1ô.P. 1 I\llUcíal niri passou .i.tndR. dP m~r'.\ rn-
pôs uma mediação ao general Fran l'Ôaram sôl.lre território franCf's, d.es- tado integrallSl-a df' Que foi vftim3. ° FEZ i\7'0~ OKTE:\I: gHacáo. Torna-..-;r. loduvia, n~ce,;.-:~rio. 
;~º~ara solucJonar o conflito esp,1- mentiu qu~ Sf' tratasse de ap.t.r,;lhos o~~l~~;~i~~ef~ Na¼ºe~~\,umr e- nm- O .10vP111 0.-ntldci Cru:G. cmpn·gado ~<.'g11ir ~ nt;vo .c;er pelo menos d~sdc a 

ESTARIA DESAPARECIDO O 
l~io:ii~:=~ Espanha nacionalista a.- 1

1
'.
1
iac1

1
·
1
1,
1
.1f~stoG~~;!~~~:~1

~ r,~;~d~º ad~~~-~~~fr~ rl'\.~~~~l;~·,ns~N~~~cia/,oJF · J 5u~,:~~:,-a7~~:rosas "'l.~,;;as por1Pm:JhP 
GE- f.lrtttou que de:r:de muJto ha'4a. denW\- ~ 0 

1 • 0 .. Antonio Lopes Goudim Lins ::if~t 1 e :tnos.z.t.ient.e, r 1,..;ganf".,:, me ·~O 
NERAL QUEIPO DE LLANO eíado que u govêmo c-a-taláo se pi•epa- atitude h eroica rtC>fesa reç;- me un- nossosrcc,nfrad,:, de imprensa <: encar: ~ -mrerro1n:ner n._ ~:ravi<lez, <;1uando nao 

rava. para provocar um conflito enti·e planta-do 10 novem?ro ~no pas.,;;aclo, !'i--0 
1 vem a est1gmatuar a cnança com 

GIBRALTAR, 7 (J\ UNIÃO) - No
tlcía•se que está desaparecido o gene
ral Queipo de Llano, comandante da 
ruarnição militar de Se,ilha. 

25 OFICIAIS FUZILADOS 

LONDRS, 7 (A UNIAO) - Noticias 
de La Llnea informam que fôratn fu
zilados 2S oficiais nacionalistas, a.cusa.
WS de sublevação em Se,·ilba. 

a Espauh.a Nacionalista f' :l l' rança., par intelrn solid~ned~c1e ~ua grand10- \'(~ado ,ele PubhcJdade do Diretoria de !:.US"' pf>rnie10::;as ~ot·:;equenr·tas. 
com a realizaqáo de "raids" sõbre a ~ administrn.ção. cor.grntulo-mo: vo.-- Prod~çt.o. . , .. 1 11 Men&cs alu- E" .':~bir!<1 nue elPVs.rlo percPnh1al 
tronteir:.. fraut~a. .~·enci!\ havf:r douünado r:iovimJnto s1~- A ... et~horit.a ,,;_:11 e e a. N~·,·es e I d,is mortes que QCorrem no prJmP1ro 

bversivo e !-·aido fr .c::o n~<'ntado c:'fl.mt- ''.ª do ...,o~egrn d_ N · S .. d, s . · _· .. fino de vida. -:f' dft durante a primeira 
OS A\'lóES DF.SCONHECIOOS TO- noso contra rmQ. -1 .. e.!s"ióa. R_?::.})<'llO:··rt fll!}n d_o :-r. Li.no Goinns de l\IClll,:,C_,, , r·m,mri df' l"Xist.-11cia. Per cintro h1dr., 

M"AR.-'\.i\l O RUMO DE BAltCE· <:aud:H;óes. - Sablniano M~ua p:Tf,·1- comcrt1ai:1te nesla pra<':1 L,,n nu.me:o : mb"m e!t·1ndo cli rnan-
LONA to O uwnmv ~1:1rcih,1. l1lho d,:, sr Pe- t~s já 11 ~."CE>m mm·•.as. 

Guarabil·a, 14 - Classes rt>nrt':$1.nta- (lro de Ahne1d.:i, rc~.1denle cm Bum,- Al se clâ J influencia dr caus" pré-
PERPIGSAN, 7 (A UNI.\O) - .'\. tivas população e-idade Gu.o•·ahir~. ~~~ neiras. natais<' nriUl.is 

'!.':fflíl-._e· qor a~Ó'i ~ incu~r·,ifo ,lo-; a- ri~~~-i;~·it~· :~~;;~~nl~: l~~~<;el~-~~l;~= &rQ J~~;~U:l~~~~~r~~erzn~~'}e~là1i. do lUl~ d~~ili~~.L~!Orr:~fii~~!1~la l.i,;u[i:~c~~~ 
~loeb de~co~J1ee1do.s, 05 m~mos toma- 1 

~óeti do E .... ::,d'> NO\ri. I:rualmente mr- - O sr. João Fausto Filho, comerei- te da mái ao filho. Cl\.U~an,Jo o aborto. 
DESMENTIDA A NOTICIA DE UI\-IA iam ª dir~ao de Barcelona. nfestum f..Jmir(I.C';io •]:esta hero:co \·O'-- a1:te em Moreno. o parto p/err.atúro ou tornando doen-

SUBLEVAÇAO EM SEVILHA Õ BOi.\JBARDCIO DE ALJCAXTE "encia assumindo pe&:.oalmente •.le 1c -- O ~r. Manuel Fernandes Ju~or, te a criança. 
ALlCANTE. 7 (A UNl~\O) _ A,·ióer-. ;::i. integridade _n:g1me. Re. s~·1.to~,R .. s I comcre1:i..nte em .Belém de Gua.1:abira. Alêm dela, outras afecções, decor-

SALA.'\IANCA, '7 (A UNI.AO) - O insurrétos bombardearam este Porto, ~ndações. -- Acn w Neves. rnl',llt: c,1- - O ~r. Antomo Creosola, re8ldente rentes da propria gravidez, podem ser 
Quartel General Nacionalista desmen- causando 4.5 l'itimas. re-.J,to: Min~ndn Az.evcdo, µromotol pu- em Recife. prejndiciai&. Refe!'imo-nos á eclam
te as noticias divalgada'i no t'Xterior Foi aiiui.-ido, por uma bombfl, um blico : Jo!'r?S Leik, :tdvogado; Osor:o -- A ~ra. Barbara Maria da Silva, es- psia. que é um mal bastante conheci
acêrca. de uma sublevação militar em navio mercante inglês que se encon· Aquin~. agricultor; J. Jullns, con~er- pesa d~ sr. Manu"'l Porfirio da Sílva, do. 
Sevilha, estando entre os oficiais su- trava atracado ao cá.is. cian~c; .Jofl.o pimentel Filho, med~c:o: Cúmerciante em Po~bal. As bacips deformadas, afóra outras 
blevados o general QueJpo de Llano. Antonio Lir::1. funeionario pubhco; - A senhorita Tete Rafa('}, G~:nnes, causas resullantes do pi;oprio féto, po-

30 MIL REPUBLICANOS DEFEN- CAPITANIA DOS PORTOS .lo6~1a~:~i~~~ ?is~, t~~l~~r~f~tudc ín- f~1
h:mdli:óa

01
J~,p~on~i1

1
:~e~, re&idcn- fie: ú'sct~si~r:1

~~
0
:c11ante. mas o C,Ut 

DEl\l ALBOCACER trep\da to1r:iarfa vosf,('ncia nltimo gvl- - A srft. Corina Mousinho Toscano. está exposto basta para dar umc. id, a'.l 
A Capitania dos Portos det-itc Esl.a- pe tnteJ;rahsta. venlJO em meu nome esposa do sr. Joã1..> Toscano, comerei- do que podem detenninar essas cau-

FRONTEIRA FRANCO ESPANHO.- do está. convidando 0~ inativos du. Ma- e dos hÍuclonario!<. M~sa de Rendas de ante em Jararau $8S ligadas á g-ravidez. 
1
1A, 7 IA UNJAO) - As tropas ua- rinha a comparecerem á mesma re - ;;~~~~~t,t~r~.us!;~~~~ \'<~~O:~~,i~f~ioa;·:= do ~·- 6J~~0

~}~0 J~!é~ra.tJ~.u{~·111~~t1~ ~r:~/~~~:1
~eºf;n~:i~~~f~io~~~ ªqJ':~: 

~~~~~';u:e~~~f ~e~C::.r.::dep:: ~Õ ~~:~~º·n~~sd!~r~c~:r;~~r~~· ~~tc~'it~~ 1mtel1\'.âO Estado Novo e P.~>Verno ante ... cm Esperança. ~lo ocorre em mulheres doentes do co-
m.li home tirad d f te d I lI to f t · l "'onstntt.or Ôl' vos.sP11C'la. 80.uclaroPS. - -- A SPnhorita Nue1ma dr Olh·eira fi - ração. dos rins ou tuberculosas. 
Madrí e v~~d!; da ::enteª ca~~ e ::i;e!~~d~~n s, re cren e.s ao mes ( e Cunlla Lima Eobn11·10. a~lmlnh,trador. lha do sr. Osorio Pereira de Melo, jâ. Tudo confluc. poIB. para. que se es-

CINEMA 
Souza. H Anle ,•1olento z.tr·ntn<lo falecido. tabeleça um !',ervjço de assisten~ia á 

"E'S A MINHA FELICIDADE", HOJE, NO "PLAZA" 

rontra emüwnlc r"s.·,ôu v, t'XC1~-· mR- - A menina Mnria Eulürn, filha elo cri~11ça. prntf'i;Pndo-~ nf'.'~"ª dellcada 
<lrugad~ Oll"l.í' rorrC'nlP. mês. aba~xo a.s- ::.r. Luiz de Franra Neiva. re&idrnt!' tast por q11e tem de atra\'es.'-ar. Isso 
~im-1.tios repre~l:'n•anlPS indu.c;trw, to- cm Palos. ve111 atê retorçar-se pelR rnzão que, ao 
mercio. luvQ\ir,1 ,:_, r\:s:-;:;e Ol?e~·aria e_ m,t- ...e.. A :::ra. Maria Dnilif:1 Falcão. esposa me ... 1110 tempo que se cuida da crian
tra.s ati\"idac1rf. e~,t~ mumc1pi?, nmc,a do sr. Adólfo de \.lme1da Fakfi.o. fun- e-a, ve1ificJ-se e trata-se a proprla 
con:~tNnado~ e revolta.dos tn';.~:; a- ciouário rtos Servil-os Elétricos da Para- n1ã1 

~tá n~uncinda para hoje. no •· Pla
: .,' a pellc~la II E's a. m.Jnha felicida
e , produçao da Ctne-Alinnça. em 

q~e são ;nterprctes prmcipat::; o ramoso 
a1tb1ta ltrico Benjami.J.10 G1gli e a ele
gante atriz I:-;n Mirnncla. . 

Filme moderno e a.traente, .. E 's a 
lnlnha fellcidade •· contém ainda no 
seu eleHco, outras figuras 'cte destl\que 

contechnento.~ onde iôrnm .-..A.cnf1rnd';'f fba. E' o que vem const..ituil· a assisten-
do teatro hrico europeu. :--endo na sua tantos irm[.lo.s uos:·o:-; e~peranç:i. patria - A senhorita Dion1Rr d<' Oliveira Beli ela prl"-11.atal.. . . . 
sequencia cantados trechos dus opera/:i ~ervidcres l~ai'-, virrnd<' '">3.n.ha des- filha do sr Dcocle-:iano de Bcli. funcio~ Ni~ln se Vt"nfl<;am as caractenst1cas 
" Aida", '·Manon Lescattt" e "'Iosc:i'' humana praticada hordn rxtrem1st,L ná1·io do Depfl_rtamenio de Estatística da gravidez. tr~trtnc:o-se a doente, 

Benjamino GigU é. atualrnente, um 
do~ ma.iorc.s interpretes cta musica 
classica, oferecendo Csse seu trabalho 
tuna brilhante afirmação do seu ta.
lento. 

vêm cumprir dever apre~cntt:.ntlo \' e Publicidade do Estnclo quanêlo fór o caso. Mutto:s partos ac~-
e:ccia. mo('ão soliclnriedacle momen1o ucntaclo3 ::.ão o.1ssim previsL()lj e mod1-
nacional cm qur v. cxciri_ clen101~s~rn AGRADEC'l)-J~'JTOS: ficRdo o seu resultado. 
n:iaior de . .assombro e pUJtmço. pa,no- Lucram H.mbo~; a mãi, que se terá 
tismo dPfend,:,nrlo honra ~OYérno. Ato Da srn Liliosa de Paiva Leite, pro- cc_·rcaào ele guran.tias C' Pfetuado O tra-
bravura v. r-xcln. resistindo ond:1 ~!'cl1 - fc1;:·õra do Gni ,o E,;;colnr "Epitacio tamcnto ífü:i··atio; o filho,_ que se terá 
ciosa euchl!' maior confiança bra..~1le1- Pe~sóa", e \"iuva ,~o professor João Ba- po~to ~ cob<'rto das 111ult!pl'as cau.,;;~s o "Rex" exibirá, domingo, "O Principe e o Mendigo" ros i'a.n~o mni"i Qlll' n%M\ Patr\a ~ki('- tista Leite de A1.:1újo, reccbêmos um que, o ;,('Qfüftem ne ~3. fase da ex1s
~1: ~:~o v~~~.~~le;~~d~e~t-ide~c;~~a ~ cDrtão, df' agradecunen.to ~ n~tici:i q~e U'~~i~Sulte um medico parteiro, para 
µarticular maior lnterprct(• suprema ~~blicamos. do seu amveisano natalt- ; que ele dt' ::;ua opmiúo e a indico.c_:õcs tr ~?vo filme com Errol Flynn, o "as

o empolgante de .. A Carga da Brt
~~ L1geüa ", ser~ exibido. no próxi

T 0mtn~o. na tela do REX. 
rata-se da pélicula "o Principe e 

;;!f!.1digo" produção da •· Warner 
de En jm cujo elf::nco figuram, além 
Clauct O llynn, artista:, de valor como 

Dleos ~my ~
0Bot~r1

~a~i:,~oevaº~e~:: 

1acão do cinema. 
o celuloide baseia-se numa atraente 

hh,torit..., em que Enol F'h 1111 , tazéado 
o papel de um aventureiro arrojndo. 
protege. de espada em pw1ho. a vid;;;. 
de um peoueno principe. prrscgutdo 
por inimigos fortes. 

"O PRillCIPE E O MENDIGO" 
será !ócado, em vesperal e "soirée", 
havendo UO\'OS complementos. 

CARTAZ DO DIA 
.. REX: - Sessão das Mõc:as-
1:ltnentlnha". com Jane \\'i

ers, da. "20th Century Fox". 
Con,pJementos. 

SA"TA nos;, - "0 Pimpi-1:tr~ l:IJ<'arlatt-". e,, mais, a. :;,• 
dor~. de "O Fantasma. Vinga,. 

- A' noite, na. Sessão Popu
lar, "Magnólia", com frene Du
ne e Allan Jones, da "Uni\'t'r
sal ''. 

IDEAL : - " 0 .\ujo da Ribal 
ta ", com Anne Shirley. Com
,1ern~nto~. 

)IETROPOLE : - "0 Rio 
Ei,.rarlaW". com Tom K~f'nt e 
as 1.• e 2.11 séries de " 0 Cavaiei• 
ro Fantasma··. 

S. PEDRO: - "Nó,·os "tcos da 
Broadwal ", com AUce FaYr e 
Adolphe Menjou, da. ":?Oth Cen· 
tW'y 1·ox". Complementos. 

REPU8L1C,\: - "E!'t<'andâJo 
na Acadenúa ", con1 ,\rUne- Jud
cc, Kt"n Taylor, " ~a.ndy Barrie 
e WIUJam Fr&wley, da "Para .. 
mowtt". Complementotf. 

autor1dnde cm cu1n opcro~idade ps;p••- · __________ que 8t'tl c:.~~o requer 
ra Brasil chegar J \t.o destino !>Ua or:ia- -

1 

Si uuo Lern pus~f·s para isto, venha 
ni.zai:.ão rnKional. Reiterando seus sen- VIDA ESCOLAR :~o C..:ntro de Eaucte. gue o Seni~o 
timeutos solidariedade, formUlam vo- CE!\'TRO VSTrO.\:--JTAL P \R \l Pré-Satal. bem provido de recurso:;; e 
to.; fo:-licidacle seu emie1~tc chefo e de B .\NO · · · a cargo de medico ~speci11lizado; a re-
Slla qrande qun1id:l Pntria. RPsp,.1to:-.as ceberé com tlicit-ncm e cled1cac;,1 0. 
sauo.nr;ões. - Elartio Pedrosa de Mé.lo . Recebemo.s• 
preieito; Aurelio FPitosa Vrn_tura_. _f

h
- "Ten. lugar ontem, ás 19 hor , VIDA RELIGIOSA 

cal cio con'-'umo: Almeida Figuriredo mw se,ss.E..o e "Xtraordinaria clcssn so- · 
coletor federal: FrnnciSco qadelh? ciecladc. ni:t qual o.pi"e!",r>ntou n.:111mc1:1 FESTA DE SANTO ANTONIO 

ft:t•!~~i::r;·1a~~~~:1i,{{l~f:fif: ~~\,r;••~~;,~::1 '~m~tdt~ :obi~it"~::~ á ~:ra~fej:11~~10~-ãoN~:i;.~oG~~i~;ve;~ 

Les; José Queiroga. criador; ~os.sido- ~r;~:-~~~s!ei~,· ~ ~~! 1t!~e::
0

p~1~·;º iec~\;:: t~~~::t~~~ á~o;1~·Iºct~s g}~~-~~~iªfae~n~·~= 
{~~ '1,uei~~;:~~~6i~;;·:.~Vin1!~~re á'~~.~\~~ :;io Pio XI. de Campina Granclr turgo Santo Autom.:> 
Ahrantt·s Fcnt:·i:.·C1 , pelo distrito Apa- Em virtude dl"'SO. o \ice-prc.-,i.d<'fl~" Aquêle templo npresenh umri dP-

recida ·, Nelson Melra, prlo clistrito s_·i.o '1f'>timiu ri clin:~o .:lo •· Ccutro ··. int1•- ·or:i<'ão festiva, notando-se rili o com
José: Arruda Assis. cripitRo polic~a: r_;nawenh•, marp nr o umri :,ti, ;Lo elf'iM 1iar,s.c1mento dr grand,~ mt'mrru oe 
José Joaquim Souza prop1·1~_,u,no; tor~J JJJ~_r!~ o prox1mo_ ~nb,·t\lo: t•1.~1Crit·' licAh,·ha-s• tt111cionando. dCsde o clo-
Joóo Vital. pelo di'it,·ito F;intu Cn~z; s, rn e f't o novo pr•~s111en e uo e ) ,_-
Mar1::1el Gonçalves Abrnnlt·s. pdo d1s- tro Estuclantal Par:iibono ·· rningo último uma qunm:_•.ssc, C'm 
h1to Lastro; Manuel Mcndc:. campos, -- _ 1 i>.n'"ficio dos pobre~ mt1ntidos pela 
pelo distritl) Nntnré: Luiz Sfh·a. })(.:lo P.\R.\ O ANl\'ERS.1.RJO ().\ C,\S.\ "?l:1. UJ11:o - c4e ~anto An.to~io_" 
distrito São FranciFcO. \Zl.L _ ,it•ram 2.000 cami<:as ele jcn,f'i ta~i~e a c~1:,1~~:i1r~º aªsca~~~~ªJ~e~aJ:; 

Aroeiras, 23 - Profct;sôra alunos .es- para serem vcndJdas a pre<;os d(• re- Hilr!on B,lndC'ira 
cola elemeutat· Aroeira s. Umbuzeiro , clame r12c;;ooo1. A pnrte coral. C'ntrf""!·u<'. a distlnlns 
hlpot<'camos inteiro ~nliclariecloct~ <'On- ------------ c::cr,horit.'1S, vrm colabontndo l'Jic1c11 -
gratuJ1unos pelt1 pront.i d<•bt'la<:io m .. Eixola ?,,-onn.,l, n:clbtu o ~e,.;t1w,,t• ten,ent~ na.s mec.,mas ,-;oknldades 
tc?lt('na integralist::l, - Helena Darbo- cl,o:,pacbo: Nos c!i:.1., ll. 12 r 13. rr-al1zar-tic-úo 
sa. .. PalaC'iO Critéte - Rio .. ; · Coi:.c~li 0,., restei os externos. al>rilhsutados 

Em agi·t:t.clf:cimento &o 'degratna de 
.eongratuJ~ó~s cnVlJ.à 1 aü presidt'nl+.! 
Getúlio VnrKc.s, por motl\'O da oufo
ração do mo·vimcnto integr:ilis1 n, ,..., 
coneç-o Niçcxiemus Neves diretor dJ 

Níro(em11, Neve·~ - J'oãc, Pl'S,,oéi - JX la bat~ch rte m11• !c..1 dn f\>r('a Poli· 
Nom" prc~ici1!11te Rep ~olicn ;1prn-111" cl:il Militar 
fl.bradec;2r µat.riótk:u; t-xrre:,,.-.,f:t~-. vv.s- uma comisão dt• senhoras e scnho
so !.elegrai.1a, pr.:,po.;it11 levanlt.: 1nH · ritas de nossa so,..ledadt', n.cha-sc á 
cJrugada 11 c01Tcntt. Cordiuis t:n 1tl·1 - t1·ente daquélo festl\"ldnde, contando 
ró~~ - Luiz l'ergára. ~l'Cl'cl·uio Prc ainda com o apoio de outro~ rlcmrnto 
$1dcpc1ª- ,;~11··U1 or ri~·!) r"•Ui 1JI 



ÚLTIMA HORA 
o FALECIMENTO INSTALADA, EM CAMPINA 
DO lf.SCRITOR AL CID ES GRANDE, A, COOPERATIVA 

BEZERRA DE PECUARIA E LATI-

Um telegrama de condolên
cias Jo Diretório Central do 
Consêlho Nacional de Geo
grafía &o interventor Arge 

CINIOS 
(DO PAíS E· ESTRANGEIRO) 

J?F.FORMADOS POR CO~TFNTEN- 1 s.idencia do min. istro Sousa. Costa, 1·cu 

1 

\'l1SIT0I1 O lNTElt\EN'l'OR FLlTl\tl-
('J A no J!EGI.ME uiu, hoje, o Consêlho Técnico clf' Eco· NENSE 

nomia. e Finam·as, tendo estuda.do, en· 
RlO, 7 - t.\. ~.) - O presidenlf' tre outros assunto<.;, n · probli>ma dn. RlO, 7 u\. N.J - O intcrvento1· 

Acaba de ser instalada, em Campi
na Grt.nde. com a presença de grau. 
df" número cie fazendeiros do municl
pio. a Cooperativa de Pecuária e La .. 
ticinios. que repre~enta um '!mpte
Ptidimento de vulto para a vida eco
nómica daquêle importante centro 
comercial do Estado. 

nrtlllio V:trga, ;p,,..,jnou, na pasta dJ. ,iderurgi:t nacional e a exporta4:iio ,lt'• rearen..,{' sr. J'ran('i~o l\.lf'neies Pimen-
miro de Figueirêdo Ju.'-ti~a. d"1 l't; 1os reformando, por "l')m·'ri~, em alta es<"u.la. lei, e ... t.~ve no Palácio do lngá, em vi 

Compreendendo o alcance dessa iní
ciaUva, o prefeito Bento de Figueire
do emprestou á mesma o ~eu inteiro 
apo10. contribumdo grandemente pua 
a ~ua realtzação 

,• 011H·nH'Hf'i:.t do regim1•, os oi'ic.'iais d:t sita Üt' C'Ol'dialidade ao inti>rventor A Apresentando pêzames ao Govêrno 
êlêste Estado, em nome do Diretório 
Central do Conc,;élho Nacional de Geo
grafía. por motivo do falecimento elo 
ilustre escritor paraibano dr. Alctdes 
Bezerra, o dr. Macêdo Soares, pre
sidente daquela instituição, enviou o 
seguinte telegrama ao interventor Ar
gemiro de Figueirêdo, no qual ressal
tou a valiosa soma de servicos pre~t~
ctos á nação pelo distinguido conter· 
raneo: 

l'olida '.\lilitur 1• .ipitão José NUO(''i d:t O r rn:Fl !TO JIENIUQlJE UODS maral Peixôto. 
1->il\'a Sohrinl10, Fernando 1:f'reir,i ,\ Jli. 1 H PCltMl rIL- ..,, ABRLVI \· •W••-tii 
( 'an_t,!o;o t' :.\l:utut'I Lopes Leite dr Mf.STO UA GJ1.\'LA Jl\TEJtN.-'\ PRON{TNCI.\DO O SR. SILVIO D.F' 
Arau10 e m,11s al~ns tenentPS / ('IO~:\I. CA:tIPOS 

/ ( ' ll>EN1 \1)0 O <.:ARNO DE l.M R\O 7 _ IA UMAO) _ \tcmlen- S. P,\111,0, 7 IA. :si.) - O juiz Au-
VOLANTE l"ORTUGUl·:S du J. ~,ma solicita,çáo tlo A'utomovcl gust.?. tl_e Lima a<'ab.ct de_ pronunciar ~ 

A proposito. o sr. Interventor Fccle
rnl recebeu o seguinte telegrama dO!i 
membros diretóres da referida Coope. 
rativa: 

HIO, 7 - (A. N.J - Cet'Ca. das 10 Clube,~.º nra~B._ o 1u·efeito H~nri~l!e 
1 

~:;.i~!~'~o:;de P~:~:;~;~~co~:o :e~~°ta d:! 
:~>\~~ d~f,?j;· J~:;~~ót~f:'r~l.!~av: ~:l:~;e J)~d~u ~· th pei nH~I\\ CJUt" .l. C'?~~Jda n,- ~r. Alberto Americano, quando diretor 

I "~ n'lc10~1al. dª. G~ v_ea. no prox1m~ d~- do .. Correio Paulistano". 

Campina Grande, 7 - Dr; Arg:emt
ro de Figueirédo - Interventor Fede
ral - Palácio d2. Redtnção - João 
Pessoa - Temos o prazer de comu
<:ar a v. excia. a mstalac-ão, no dla 
'}1tatro do corrente,· nesta. cídade, corn 
a presenca de numerosos fazendeiro!'! 
do municipio, da Cooperativa de Pe
cuária e ~aticinios. A concretização 
dessa linc1ativa d6Ve-se ao entustae
mo e apoio do prefeito Bento de Fi
gueirêdo. que está plenamente inte
grado no trabalho construtor da vida 
desta comuna. 

t101f11.1ru~f. (a~·~t.>mi10 de Oliveira 1"- m.n~o. se 1111c1t! o.1.s 8 ho1·a:; e nao :is O 'ui amento terá lugar dentro de ~it~:· ;~n';Í!~:.:t,~d~º v:ro;ir;.~odne~r'i:!º e:~!~- ;l. ron~,1 e,ta,,a m~11·,·:.<10. brevf'! tf~as. " Rio , 6 - Dr. Argemlro de Fieuei
rêdo - Interventor Federal na Pa

APOSICA.0 DO Rt:'l'RATO DO PRE- ra1ba ~ João Pessôa - Em nome do t1u.t'nri:l -.:ua "'l:h1g·aUi'' firon av'\ri.t~ 
da, JJartindo-"e as duas rodas do lado 
, '.'ttflH'Hlo, einpf"nando a direção f" que l 
hr:uuJo-:;e o ,upódt' da móla diant •i-

'1101\JF.'lUO O rn.r:smENTE DA C0-
1\JJ~~ .. ,o 1'1":CNIC.\ BRASJLEIRO
U()Ll\ l.\NA 
li.10, 7 - (A UNl.'\0) - O Jlt'e:;i<lcn

tr Getúhr, Yargas a~inC'U. n:i. pasta. 
d~ Exterior. um tlet·réto nomeando o 
enr;-rnh<·fro Luiz Albert1.1 presit!ente da 
Com1o;s5o Técn':ca Brasileil'o-Bolivia-
11~,. n:1:·a <·st.udos lt:,..nkos das estr -
d,-.-; ii~tí'n.~cionais cnhe e,~ dois pai-

S1DEN1'E GF.l'úl~IO VARGAS Diretório Central do Consélho Nacio
nal de Geografia e em meu oroprio 

CURITIBA, ; ,A UN1Ã0) - No apresento a v. excia. sinceros pêza
~alão nob1·e lia PrC'feitnra de Pal'ana- mes pela morte do ilustre dr. Alcides 
guá ocorrell a solenidade da :\posição Bezerra, que tão dignamente reprP.
<10 rt"h'a.to do pres1dPnte- Getúlio Var- sento ti< êsse Estado na primeira se..c.sâo 
g,u,. comparecendo ã mesma, além do ordinária de assembléia geral do Con
prefeito, v(nias autol'idades r 1v1s e sélho Nacional de Geografia, realiza-

1,1. 
O t·onhecido volante, entretanto, na

ela !-.ofreu. pnvidenciando. imedjafa
l11e11ü•, sôh1·e os reparos no seu l'at'I' ,, 
:t fh:1\ de que poss3 particiJl:lr, amn
,,bã. d~:; diminatórias. 

l(l'l :slll' O CO'I/Si;LHO Tl:C1'I(O 
~;~'.tares e grande número d t-. fami- J ft~tf: !-~~~~h~~etn

0
~ p~~~~sdo 'ie~;iç~: 

f)I," 1-·co~O-:\HA E FJN.\:.\1C'AS -

r 

( OT.\( '\O 1;0 C,\\IBIO 
prestados no País por êsse digno bra

ltEGJtE~SOU A Cllft11'1DA O CHE- sUeiro Saudações atenciosas - José 

Contando com o valioso apoio do 
gov_érno de v excia. 8 nossa nóvel 
'-OCleda::le. que será futw·amente uma 
grande potencia econômica do K-1la
do. apresentamos nossas respelt.osas 
'iaudaçôes - Aloisio Campos, direiór 
1wesidente; Raimundo Viana, C.iretor• 
romerc1al é Jovino do O, diretór-g.:
rente 

l li: DO t;OVl:$.NO PJ\RANAENSE Carlos de Macêdo Soares, presidentr lttO, 7 - CA UNJ1~0) - Sob a 1>re-
---- ·------ RIO. 7 -- tA. N.) - Foi a. sctuin-

- , h• a robtí'ão tlo ra.mbio: libra, 87S278: CUltl'tI('\J\, 7 C A UNI AO) - O in-
do Instituto Brasileiro de GeogTafia 
e Estatistica" . 

1 

·----------11 dolill', liSh:J7; fr:..nco, '\4!13; lira. ~929: te\'ventor Manuel Riba, que se acha.-

SAIBAM TO DO~ 1 
m~·(';;.l~:/~1c~ :u;:~s;~i 

4
!~!:·ida a ~ªro~:a.i~!:·:.~~:So~~~ 1!J~:d:, e:;:am c:;~!t o s T R ó T E s 

:!2"500 S. excia. fõra até a.q uela ridade visi-
tar :t primf'ira expoi.;i<:ão de animais l' TELEF A Nicoc 

--- --- nF.CLT~Oll DA HOMEN,\GEM JWCldutos derivados que se realizou ali. -oi O ;, 
- A ,,. ,,;1,1 ,Lt llalia pos,úc RIO. 7 (A. N.) -OOV!'IÜ l'Oalóz:.l'-S<', 'O PllESmENTE CARMONA VISI- /As MEDIDAS REPRES IV 

PRESOS EM RECIFE DOIS 
PERIGOSOS AGENTES 

COMUNISTAS 
toda lhu..i ,t'rit• d1· olu•Jiscos, er- 110 ))rú,ilno ~áhado, o .ihnô<·o ofrrt"<'ido T.\Jr\' AS COl.fJNJ.\S - S AS 
~~~~º\,,~~ ;;:~.•l~~a~:i%':;·~"o~:ut~~ ~~ :~~ ·~~~~Ih~/~!.':~.\ ';~~!is/1~:\~\;;,!f~~ Ll~Uü'\, 7 IA UNI,\0) - No pró- DA POLICIA 

RECIFE, 7 1A N. J - A Pollda 
acab::i. de desarticular a preparaçãu 
de um nôvo movimento do partido 
comunista do r,:i;"ito poJ' Augusto, no ano 30 1 do Trab.iiilo. na. ausenria do titu l.!r x.ímo mê~ de julh~ o JlrPsiclrn_tP ,,Car- Em virtude de estar aumentando o 

P
3.~/:sp~fm~~.i;to,'-zq~oe11dºu',,r,?ammandoos t"fetivo. dr, Valdemar Falcão. mona Jl:l.rt.ir:ã. tlesta Caj)Hal, a,:,-ompa.- numerõ de reclamações a respeito de 

·"t '" O sr. Joiió Carlos \'itaJ a.ra.ba d<' se nhado de vál'ios auxiliar~ do Govêr- pilhérias através dos telefônes autu-~!: ~I: P~~~a,u;:1 fil:itedcdeo~~a",. acgoum- rliri'°ir á Comissão Organizadora da a - no, a fim tle visitar a:; to lô1\ia s lusas. máticos, algumas délas revelando es-
lutlid.-. ho1nenagi::m, deciinando <la pirita de perversidade. a direção da 

f"las a sua <'apital. Os outrns im- mesma. A .\Rl',t.\DA PORTl'Gtlf:SA DEVE 3mprêsa Telefônica da Paraíba en-

Fóram prebos dois agentes vermê· 
lhos recentemente chegados do sul do 
país, com a missão de preparar e re:
org-ani.7.ar o partido comunista 

Os dois agentes são o ex-cadêle l'>· 
mael Cantalici e o ex-brigada Santos 
Teixeira, sendo apreendidos e111 po
der dos me.smos importa..nles clúc11-
111Pntos. 

;.~~~~;,i;:-.s ~o1;~0r:io: ~:i::rti:
10

~!~ ! ·- EST.\R PRCXTA trou em entendimento com a policia 
mt-otos egipdos tomou ta.manha I S{;~it 1?01~l',~~~r;z:rNTO LJA LEI LJSlsú \ , "I IA, N.) - fün imtlot'- ~~~Jª[:l ~~~o~eja proibído plena-
•1rnpHtude, que mais de 40 obelis- 1 RIO. 7 (A flNIAÓ) - O mii1il-tro t:in(C' ~ist"ur,i;;o J!ronunc·i~tlo pcrant<' .º A a.parelhagem moderna. instalada 
!r··~,~·r',.'_' 't''i,'n'andtohsojmeaá,.,• m

1
.maprg

0
enncsn' tdeos [ Ari:-lid1-s (;uilh<'m p101·rogo11 f)OJ" m,iis Con1itt" df" l)l'fto~ Sa<'1onal, o :ilm,- nestn cupital pela. conhecida firma 

b . ~ c~·..-enta <.lias, o p1·azo pa.t·a c,ue os rcs- l'át\t(' Pc>rç,il·•, "ª Silva dednrou qu;p :l Erlcson está capacitada para registnr C o o p E R A T I VAS 
- mede 25 mt•tros de altura e pe- pom·:.t,·<•is 11: t~s. 1•mL1arc·ac;·õ~·,; de- pc-sc_a ~farinha de Guer1>;, poi-fuguf~a d~~e a origem das comunicacões telefôni-
Nà 350 toneladas - é o que se a- 1 t'ut•1urnm u .d,-,p_osto. na. l«:_1 doo; dois f esla.r prontj\ para. <1U1tlt1up1· a.;ao 1Jel1- cas, bastando que a vitima do trót{1 
dmil'a 'Ua pra('a de s. Pedro, o ten·o'"i, refa(n•o a tnpulac,ao do.,; ml"S- e~ em ron,-untu (•om a ,\rmnda. brita- não coloque novamente o fone no E s C o l A R E s 
ttUa.l orna.,•a outróra o circo on- mos. mca. gancho, o qUe conservará a ligação fei-
t.lC' 'JE'ro fez martirizai· os cristãos. íi ta pod d 01 t t E t -

;:,!ª; ~o:!:~if~~-::ª~~~t!ª~ª e:= ~ ·· . ~~=ti~r;i: o~~~~ :p~:lr~~doei::cl~~~~~ ' r:u~~t~tj~ sg~re;:~e:es?:e:~i~P°Jo d:r 
Foi o Papa Shto V que o fez te- A A l"> o s I ç Ã o I C L u E As T R'É IA I C~ntral e~u~ls~ ~~e~oar ct~ª tet~;g~~ i Teve lue;a,.- no dia 4 do corrente um:i 

~rirti:o 
9
º~b~~::;:n~0f i:v::;·a•~~ fl,ts rtfraios do pres~dent, A primeira sessão hoje dS ~~~rª ~6r~_u13:r~u~

1
\

1
0iº\,j~l~~ ªctiu~;,; ~~~:r~al:s ~1

!~!àra~· p~·e1\~in~i-e:e;:~ 

~~t;º º~oª~:l.;!:.a::rn~~~si::ti·~~ «itúlio Vargas e do inter• sua nova tliretoría ~~~~~a t ~J~~~i ~: ~;rtc~~: ~~!~~ ~ºfl~~~!~~~ das cooperativas escolares 

!~37 °~~~~5
~.:to:~~ a dae:t~~~~ t;: vi.~tor At gemiro ~e Figuei• No Prüacãt.e 't'ainbtá, o. nova dire- r:::ci~ l~~h21~~~0t~~~~~a~~~~o aá a~:~ '\,Í~a r~fe;;daAl~ea~~iã~ur~:t~~l~~c~:~;~ 

cli('ão, fa:tendo tr_anspol'tar para rido na Prefeitura de tori..; do J\:jtl'éla vat reunir , pela pri- repressiva necessál'la ~ar do Departamento de A~istencia 
utna das suas Jll'aça-;, como trofêo meira vez. <'ln !'.essão ordH1ária, a fil~ Uina medida de muita eficiên<'U; o.o Cooperativismo. professor Sizemm-
ilc g11t-1·ra da. Abissinia, um monu- Bananeiras de resolvf'r intJí)OJ"tantes asc,;untos. prtn- ouc virá também obstar a continua- do Costa. chefe dos serviços de Est.a~ 

;::~.~t~led~~l~~~a nalurf"ta, 0 ob<'- ·Rcali7.ou-se. a 4 do corrente. em f!Pªj~t;~~~:ti~~at~~º\~~ g!~~~~~~~f~ tfial~~o; ;r~=~is:le~~~ic~~m~~
st

~n~~; ~-~1~~a ct! ~~~~~~~~· !~;~o d~o~~~~nt:; 

- \tC ht'm pouco, aeredit;.LV3.
Sf" t1uc as tt•mpt'raturas mais b:li
k:l"i do globo p(:rtenC'iam á p<'que
ua rid!l.(le siberiana de Verkhoi
ask, mar,tinal ao rio Yana. Jsso, 
pot·quc ali certa vl'z o termome
fro C'hcg;ou a registar 7011 abaixo 
dt- Zf'ro; e ,i média mais ou menos 
t101·mal no mê-o; de janeiro é dC' 
.'i0º,4. Ora) ô professor nL~so O
hrn11td1C'v afirma que. após ob'.1",f"r
\'~t(·iles feitas sistematicamente dn-
1 :\ntC' 12 anos, encontrou uma 10-
1.·:.tlidade ainda mais fria do que 
Vnkoi!ln~k: t> Oimekon, na Sibe
ria. oriental, á ma1·gem do Ondi
~ ulrka. Exi:;tc nessa localidade 
uma esta~ão meteornlogi<'a, i'l.sta
lada t-m 19'.';3 l' J>ôde Sl' verifkar 
<JUt• a ternperat ura aí reinante é 
,<'mpre inferior de 4 a 7 gTa ns á, 
t(,· _ Vl'l'khoiansk Chegou-~e. <'ODI 
,·te1to, a r••i:ist~r 78". EssC' t", alt• 
nova d.hcolu·rt:a. se 1>os,.in•I, o Jn
Jo do lrio nne·se .esclarf:'C'a qu<' 
0~111enkon " srus an'Nlort.':; c·onlam 
n•r,·a dt• mil hn1Jita11t<'S, qut• su
f)ortam ()Pl'foilamcntf" o rlima, ro
mu i,:-nalmt'ntC' as renas, os <'<l\'a
hi... t' i.l.'- V:ll":l, (til(• \'ÍVí'lll ll;\S Sll.1'.'t 
g:r;.1,1ja, 

H1•o;d1• a.lKnns anos já, o g-o
\/t-,·110 da At'rica do Sul se (''-ífor('a. 
Jmr Obter da melropole britaui(•a. 
a. anexa<·ão de trê .. teril.órios indi
gC'na~ ronfinantC's, o Ba:;utol::.n<l, 
o Sw~ziland C' o Bechuanaland, 
ro;pe<'1es <le resel'Va"i que ha mais 
flE' 50 anos se ac•ha.m sob o protf"
t·Jt·ado ela Inglaterra. Todavía a
•· ue-les l'si'or<"os do govêrno dE' Pn•
l,if"l:l. vi!,n uma difkuldade: é que 
li . tra.nsfrren<"ia não pode1·i ser 
k1fa _s<'m (·om;ulta prévia ás po
lHIIQ.('of"S Uf"gra~ inleressadao;. e 
ttút' t'o;Lis df'notam preferir o· con
trnh· d:t mf'tropole longinqua ao 
do!'oo ho<'rs. O q1u• púde agrav,tr a. 
...it ll :l('áJ1 i>- qm• o "South Afrka 
.\d·~ de 20 de "'etembro de 190!1, 
fnw de-u uma Con:;lituição a.o Do
mínio sul-africano, previu a ane
\,t('.'áo dos três tf'rritorios á União, 
n,a., st'm fi-\ar a data, mf'smo a-
1,roximathro.1., c> estipulando ta.m 
lif'm a dausula <la f'onsulta prévia 
.ao• 11.-.•t-u-. Q.lll· uão quert'm mndar 
tJ~ dUU!> 

R,maneirn~, a aposição dos retratos elo Clube, ti.o próximo dia. 11. ~i. Direção da Empresa de su:;pender :,cham os services de instituições nu~ 
do prr,sirlente Ge1,,úlio Vargas e do A se,;são Pstá mo.reada para as 20 :i ligação do telefône yeiculador do xíliares do ensino, 
interve1itor Argemiro de Figueirêdo. bo~·as. encarece. i~do o sPU pre~identf' 

1 

e_stu'pido passo.-tempo até oue a Po- Dando il~ici.o á reunião o dr. Ma-
no salC.o nobre do Paço Municiool dr. Raul cte Gois o comparecimento J,cja dPcida o caso com os interes.c,;a •t:us de Ohve1ra, diretor do Departn-
oariuela cidade. de todos o~ direi.ore.:;. dos. ·nento de Educação, disse o motivo 

Essas homenagens revestiram-se de ---------------------------- pelo qual reuniu os presentes, dando 
gron<le soletúdade. tendo, a proposito, o CONFLITO PERúVIO -EQUATORIANO •m seguida a palavra ao sr. Alvoro o prefeito Pedr('l cte Almeida enviado Guimarães que explanou, com a maior 
, segu1me telegrama ao sr. Interven- "lareza. o assunto do cooperativismo 
Lo!· FPdera!· ------- 3 SColar, estndando detalhadamentr o 

8.anane1~..:s. _5 _ - Interv~n.tor Arge• o PERU' PRETENDE OCUPAR A I nas 1uas desta capaal reahiam-se ma- 1C'U modo de aplicação nos centro· 
mirn de F1gue1redo - Palac19 da Re- ILHA DE MATPALE NO GOLFO mfestações patrioticas e;Jntra os acon- 0 dl1c.1tivos da Paraiba. Ficou de im-
clenção - João. Pcssóa - Tenho o J DE GUAYAQUIL teci.nentos de Rocca. Fuert, sendo da- ~lo resolvido que como orgão de con-
j,1 a··t•r dP comumcnr a v. excia. a apo- dos vivas ã Colombla e ao Equador. ~rõle fõsse runduda a coooerativ:l 
~iç:i.o, 01,tem. do::; retratos elo presiden- QUITO, 7 IA UNIÃO) - As auto- '"'entral, logo que as cooperativas dos 
Lf' Getúlio Vargas f' de v. excia .. nu riri.ades equatorinn:;i..s na fronteira, in· NA.O HA MOBILIZAÇAO NO EQUP. iiversos estabelecimentos que aderis· 
salão aobre desta Prc.teitura, reves- formam que o Perú pretende ocupar DOR ~em ao movimento, atingissem o nu'-
tindo-:;e a cerimónia do maior bri- a ilha de Matpale, na entra.da e.o gol- ·nero de sete Sôbre o mesmo objét-0 
lhanu~mo, m.;ma Jm;tn demonstração fo de Guayaquil. QUITO, 7 lA UNIAú. - o govér- foi encarregado o professor Mario Go-
cie reconhecimento e apoio aos govh- no desmentiu que haja, no país. uma ,u,s de ter um entendimento com 0 

nr.~ do~ emincn~es e<:tadistas. Re~pei- PROTESTOS CONTRA A INVASAO ordem cte mobilização geral •stabe:ecimentos particulares de en-
t.c~a··· i.:1.u,iações - Pédro dP Almeida PERUANA c,;ino ahm de que os mesmos se in-

Prt<leilo QUI'IO, 7 íA UNlAOi - Em vá- O PERÜ' REFORÇA A GUARN!ÇAO --:ori:,orem .10 movimento ~era! de coo-
DE ROCCA FUERT qerativ:.1..:; que iniciam o Departamento 
QUITO, 7 IA UNIAOJ - Noticia-st:' de Educação e o Departamento de 

1

, DECLARAÇõES DO MINISTRO VALDE
MAR FALCÃO Á IMPRENSA DE 

que o govérno peruano m3ndou refor· '\<.Sistkncia- ao Cooperativismo . 
r:1r a guarnição de Rocca Fuert. sô- Nêsi.es dias será marcada uma novn 
bl'(' o rio Nnpo, com 5 aviões de bom- ~união para andamento dos trabn-
bnrcleio lhos acima mencionados. 

O MOVIMENTO INTEGRA
LISTA DE 11 DE MAIO 

!GENEBRA 
O que disse s. excia. so
bre a. s i.ossas leis tra

balhistas 
IUO, 7 L\ . N.) - O inínl!o.tro 

,·:ddt m:u Falcão, chefe da Delc
~ar,Io Cra~ileira á Conferencia ln
t r-n14do nal do Trabalho, que orrl 
..... rf'aliza nesta cidade e da quaJ 
í· prcsidt.'nte, fêz inlel'essantes de 
c·larac:úr$ á. impreu\a sóbrr o am
hirnlt• volitico LJra:;ileiro e lam
llém sóhre a missão de s. ex(' ia 

'.':cst.r particular, tfo,~e que na 
·~rande o seu dt<sva.ne("imento e-m 
n•pr('sentar o Bmsil, wn país ondP 
a lrl;isla<"ão social é- <las mais adi .. 
antadm;: do mundo 

·· Di: de o inicio ela gestão go
' l'rn:i.menta.l, do pi;:f'shlt-ut.e Gt" 
tlllin Var~a~. - a.ne:;rentou o mi 
nistro Vaidt'm:u· Falc:1o, ·- que o 
Ur.isi l vem a.dotando nwdidas de 
,tito ,1 1,•an('" "ln Llvór tfa.i da.SSfS, 
nob i·sta li·~i.,.l:v,,í.o \f"llflo, como t', 
,,,m 01"1,.;a11u;11b, 1on1a dt> .. tU'l'e'°sa• 

rios quaisquer choques entre o ('a• 
J•itat ,, o trab.aU\O" . 

Finali?:ando, afirmou o pmiuentc> 
1 itula.r: ·• A maior parte das reivin 
dica~ões pl'ole lárias, aiuda em es
tudo nolltro1:o 1>:Ú!-1<'~. .iã se :H·h.t. 
consubstanciada em leis, no Hra-

• s11, .t:, até ua própr~a Constiluic;~o". Tinha a missão de assassinar o ministro da Guerra -
O depoimento do automobilista Julio Morais 

NÃO TEM RAZÃO DE SER RIO 7 1A N.J - A Policia tomou O st· Júlio Morais declarou no setl 

A A nor téi-mo o depoimento do automobi- j depohnenlo, que estc.va em sun baratn. 
ALTA DA G SOLINA lista Júlio Morais, Implicado no assai- nlc.ln Beira-Mor º. seu rorro cru,ou 

to integralista elo dtn 11. cte maio, ao em companhin de Brás Neri. cou1 a 
rno, 7 ,A UNIA01 - Numerosa Palacio Guanabara. 1111s~ão de nssnssma1· o minJslrn lia 

;~~,;~;;~" H~~ri:~tog·:.~'wo~~~cu\~\\c1~ LICEU PARAIBANO Guerl'n. 
rtndo P. cl::p·t"cunento sôbre a :tlta do Sôbre e~so. parte o d<'pocnlL' nan1 1t1 

m·ro da gasolina. Ci Lit·(•u P:iraibauo vo.i C'OIOí'ffiOl'[t_l'. qt:e rum,wa. já fug-indo pam 1i J,'.'.-
0 chefe dn. rdilidaclc do Distrito FC'· sol nemenlf'. no proximo sl:lbnclo, as plann.ctn elo Cfü,tt'lo, qunndo nn AW'· 

1Crnl cteclarou que o assunto era de 14 horas. rt ctn.La dn batalha do R1n- r·om o do ntini.-.tro dn GiH•JTa, que ~.t' 

ompeténcia do Ministério da Agri- c:huelo. dirigia par::i. o Guanabara, nlat·:J.llu 
'·ulturn, podendo adiantar. entretanto, '.Fnrá uma conterencin historica o naquele momento. 

~~~~l~;~,h~~i~ ~ez;l~U~ ~;p~stif~~e~ r~·~;~:~1~~· :t;~~1~!;ou~~mn~!~c;:~:~~~: Avistando. então. O carro .do grnrn~: 
!ndct1u .•;Õbre a gasolina. ctu•ro Medeiro:-s e Augnsto Abrantes. Outra que. áqU<'ln -hora JUl~:tva J, 

S1-11do a ct'Mcão de• novo~ imno~·.to~ 

1

1 Nes~n ocnslá.o, será inn11g·urnclo o re- pretiO, Brás NC'ri snca elo t1a,a1Jrt1 11111 

o motivo ulc·gado ptolo .... comnchmtP~ trato do pres1c1,_,nte Gf't.ulio V~rgns. , e vizn ~ ministro, só nf\o_ dlspn~·ni~di} 
1,ilo procPde, de modo nenhum. n nltn (;,(,Llto h<i1m•nng('nt cio Ltrc·u Pnrn1b-uno po1:que elC', deporntc, temeu u.<.. l'.Otc.~ 
elo prtço do.quêle produto. uo beuC:mc;ito Cl\e-fe- da ·N-::~'"..tO-. - l!UC'OclnS'. 



[_ 2: SECCAO } A União 
ORGAO Ot"!ClAL DO ESTADO 

l 8 PAGINAS l 
JO AO P ESSo ,\ - (!uart a- feira. 8 de j u nh o de 1 !1:JR 

Atos F e d e r a i s I P~~f~IIR~~.s 
1

:~t}~I~~~~! 
LEI N," 185 ----' DE 14 DE JANEIRO DE 1936 DECRE"l< '>; DL 2' Dlé \!~J(J 7, ~;~~~·.~~ .'.t·~.~~11

o ~~.~~~t~.d~,~~~~ 
f)E rn· 1 :i. pt>lo i.illnl dt--;<:e e e cont-01nando 

lnstitue as COffllssões de salário m JD1ffl0 l)dimíta. ;J>, .LOn'l~ iit·h:1n;l-.; (• di fUll,~l_í\! d,;r;~~s~~:;:~a~ep~~;a O a p~~~ 
•11hu1d,'l."il d:t é•'k <.h un,1J1 1lháo ctn Ar·urlE' dOildt' continúa por 

o Prcsldf'nte da Rf'pUblica dos Bsta- 7ona de sua jurisdiçfw. Cabe-lhes tam- profu1id:1 a Mttlfl(:ão economica e fi- dpio. 0, t·S'! 'éfa ate n,a da Cadeia e, des-
tlos Unltlos do Brasil: bt!m se pronunciar sobre a alt('raçâo nancein, ela rci;:i~o ou ;.;n,1a e id._, ,a1~ibr>1, ·m r •t.1 ,•ai ter ao pon-

Fa(.'() saber que o P0der Lcgi.slati\'O do salorio minimo que lhes for regue- ArL 14.' Sri·á nulo de• pJ,,no direi- o C'icla~J.-1o carlos Pf'. sõa. Jirtic·i n I to inic.~.l 

ciecl-êta, e eu sanciono, a seg·uinte lei: ~iil~ l~~~~:~f ~ll~e dt.:~~fhi~mgi~1~~t:t ~~tn~t~1?~.f;~n(;"~!~'/~~
1f O º~,j~~'.i~r1~.;~a1~~ ~~~~~:~~~º doe1~~Ul~~~~ti,~icg:s u:~~'.t7i~~~ cut~:e ;;~d;, aF:~:1 ~d~~~~1~~~~~~ª: ~ ~= 

Art. I.0 
-- Toclo trabalhador tem di- oucr dos sindicatos. associaC'ões ou ins- rio miliilno l~st:1beb . .:ido .cã,:, crmtel"id::t-; por lei r,. em cmnµrl-1 n ·r , estradi"'l de Gado-Bravo, no 

r('Jto, cm pagamento do S('t'Vico pres- Ütuirões. e. na falta dêstes. p.w: dez Ai L. J.i · Tocio o Lr:ümllrnclor a menlo ~10:;; ckrn>lO! f!';'dernl. n ° 311 e local em que trrn inicio. um caminho 

~~~\~·r:1e~-~n e~~1
~~·!~r1~;:;!~i r~:I:ºz i~ -h~s~~~s r;:i~e;t:~ºn: q~~:1~a~ute~~~~ ~~~;)

1 ~-?!.~!i~6~e~~ 1
ªb~~n\~:;~w~/ºs~1= ~s~~d~t

1 n!:1~;~ c1
1
~e }~~~.~~;~;

1
;~~'. cte 2 ~ ~t1r~1~1~! f1:~:;~;' d: ;~ã~:~~.1r!f;;:!~ 

pais e em determinada época, ás :suas entre si laços de parentesco até se- rio. tei:1 direito. a de.speilo de qual- C\ n.p1ri Grande e cortando esta pro.<; .. 
t1r,cc~:,;idaclcs normais cte ali.m.entacão, gumlo grão. incluidos os ·afins. quer C1""!ntrato ou co1wençflo ('111 <'On- DECR!'.:TA i '-e:2uf:' r1 -,f li lliJ rda nTé o nacho que 
h.:ibitaç~o. ve:stuario. higiene e tram;.. Art. 9.0 

- O salario minimo serã fí_ trario. de re,.-lanwr ao 1:·1HPIT1.!<Hlor o [ • .i• t. _em I r~n1.~,. db~F ponto parte 
porte. xado para cada região ou zona. de com.pL•1nento (1(' seu f;al«rio. A' nuto- .An 1, . Fic.

1 
a_sim dehmitad::i a 11ma 1e!a ate r.:·n{'ontntr o nacho do 

Paragrafo único~ - Poderá o Minis- modo geral. ou segundo n identidade ridad<" tb:arú (l vr~zo f'lll que cJpverá 7.ona urbc1rn1 da deh1de de Umb11zPiro A<',_tde N0\'0 donde por outra. réta, é, 
t('rio do T,_-abalho Industrio e CtmTér.-

1 

d~s condiç()es e necessidad<"s no.rmais ser rf'slituida n. diferença a pagar. o _ Com<>ça no~ hmitcs c:m~1 o E~.t,"ld() uco~La ~,, Sen:a, cru?'.ando o nacho ~a. 
cio, .. ex-oficio'' ou a requerimento do; da vida nas respectivas regiõr•s. apóf. qual n.ii.o pocle-rá ulfrnp~ssar ele 90 de Penrnmbuto, "l!-111 ver~tct ele_ cal- Ateia ~fihe i:tte o Co.mpo clP Futebol; 
sindicatos, associações .e instituições minucioso inquerito censitario sobn' diai.. A açfio prescrr~ve ctepoi.s de dois ~ada:,;: st"?llP em lmha ret.i ate t:'P- dei;;te em b111u .,~ta vai á_ estrada de 
lcgalmenlc reconhecid::i.s, ou das Co~ as condiçõrs economica.s locah.. mclu- 1nos. a 1.:on~ar paru c::vla pag;'lnwnto centrar a rodona Umbuzeiro - Ita- rcclagE-n PPr:lr ,-r• 1110-Aroeiar,;. prolon
missõcs de Salario crendas por esta let, sive no qu<.· se refere aos salarios ef.,,_ cta data c!C' (llt" o m-'.::.mo fci t•lf"tnado. b~iana. 11 ;:i-; proximidades da rua Epi- e<1TJ.rlo-,,(' 101 •ce111, metros adiante da. 
dass1ficar os trabalhadores segundo n tivamente pagos. a fim de proporcio- Art. lG.0 

- Todo u:-p1êlf' que mtrin- w.cio p~;-;;sóa donde segne por outr;:i n!e-.ma. Pde tt>:·u iHicio outra reta que 
irlcntidttcle das condições e necessida- nar ás Comissões ele Salario os ele- glr ns disp0sic-õe~ fr-.~a h:i. srr.:.. Pil)-i- r~t;i 

I 
ciPSlazeiido a curva ctes!-ia estra- trrm1 ·11. a pNuo de pártida. 

des normais da vida nas respectiv::is 1
1
1e1en1

1
1t.~s

1
.mdep

0
q
1
.
1
~1.e

11
cc,.aare

0
c
0
esm, .. eJc',ª,',.,ªosn,

1
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1
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1
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1
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11
c,·~ dai até encontrnr adiantf·. a mec;m.i I Art ., - R \-1gam-.~""' as disposi-

rcgiões. ,,. " \· --..v .. ,- \" menci<mac.la 1,.;~trada. pela ~uai ~egue. c·r.e<: em conrrário 
mos indispen~.a\"eis á sati~fa('áo das cierw.ia A i111port~nci.:i da multa revPr- dcflexiorntn,lo-sr ::i. direita dPfJOÜ> de (':irJr,_~ p,.._sóa - Pi·e.tdt-0. 

nc~!~ü~-~11h11~~ªd~ºvid~n!:~r!b:1~~~;. ne;e~id_:_cI;Foc~~r:a~~ct~~icl\~·~~~a!;~~~?{: ;~rt~~i~1~~~lmcnte a favOl' do Te,:;ou- 87 metros. com: i'J"CJc:~e·,,\H' ate o ~á,) JJo.nnf)Ue ~olon d_'~ .-\lbuqurrq,ue 

ac\111!0 por dia normnl de serviço. Pa- ,..ias, associnçôc>s. shdicatos, campa- . Pnrrie,rafo unico. ~ Não Sl' reaii,mn- ~!'11
!~·d~

1
~\~ 1~;i1~=:~~i~)~~e~t~~,t!~fa c~~i 1 \Ionten"gTt• Sr:~Ptano 

ra os lll<'llül'es aprendizes ou que de- nhias e firmas que tenham a seu ser- ao o p:u;n1?1ento da mul~a dcnt1:o d~ t".'r á e~tiacb dt• rodagem U1nbuze1- ! PRJTJ lTl R\ "c,1cr.PAL DE 
;>f'lll))<'l"lhcm seniços especializados ~ viço empregados ou oprrarios. deverão pr~zo comjnado. ~Uf:' nao poctcn:i. sei 1 ~·o_ Bem Jarrtim. conl!nu 11 ndo prlo \REI\ 
1wrmitido l'eduzir ate ele metade o sa- remetrr ao Ministério do Trab~Jho. mtenor ri trmtn drn,:,; ser_{I. a cobrança divi:;ór cl:l::lia1. q,:c .-ep~ 1-._:. o• Ei;;t~dos DECRETO N 10 DE 28 DE MAIO 
L.,rio mlnimo e para ?S trab~lh~dores Inc\\istria E' Comércio. ou ã .autorida- <.fetu~r:,a p~r exrcutno fl.-:cal. perante (!e Pern.(ml>uco e Paraiba DE 193H 
ocupados e1n serviços msalub1es ~ per= de que o ~·epresen~ar nos .Estados. a J\~suc~ ,Irdr,raJ . . _ Art.2. UO'-l,-ll1J'-temcdo:1c:.tdere·_~ 
n;1t1do aumenta-lo na mesma p1opor j ctenlro do prazo rle rp.~mZf:. dias .. ~ c.on- Art l,_ -,o m.e~11l!10 dn Conu:<;.sª~ min:ld:1: 1.ona ::H!mroanadast.dP nHuH~ \ 0 Pnfeiro Mnnicipal de Areia do 
c;ao. , . 1 t~r da dnt~ ~)a noll!1car.3?-. ~ l,tdic_a-1 de :3-1811~ _q';e .~ªe,x,_~-1 . ele. <'Oi_n.1.1:1

1:cN c:i.p.il · couw<.;a r.,.) l.Jont_o 1mcwl d~ 1K,r:1do ria P::1raiba usando das atribui .. 
, . 0 . _ . . .· _ çao dos sal~uo~ mais. b~_rxos ~;etn a- ª _ tJ e:-. · esSú('. se =m .. as./'e,n J\l3~if.co.- ;,:nnn ur1J,rn•1 f> 1azu1dc n>t, com .-1. P.,- c·õf'::i que lhe• são confeticias J)Or lei e 

_A1t.,-:3. -- J:,,. ~IXaCtJO do S~lallO "+11 1
1 

men.t,e pagos C01~~ a dISCllll1lll~(,: .. O do 
I 

Ç_.10. d?CUDlt:ntad_aç SC'l_~. COH!-lC.,~.radO quinn da r..1 :l {'·:trPl!1::1 ai tXist(>n_te. r C"')n<:ickntn(IO .l aetiCÍPOCÍ::I. da dota-
11!ffi0 as Com1ssoes de Sal~r10 que e- 1 serv1~0 de<;cmpe .. hacto pplos t18bnH1a- CT._es_~1tmc!o ne su~~. ,un~o._s .. s:ndo .... ubs- clf'~·ce crn "'"'.i atf' {·nf'r)!itrD.i uin:1 c-cr- lçno orc:irnent;uia para atPnder .ao cu:s-
~~~rt~,;~m~ A~ ~~~:~~~~~\;t~s e~~~~= cto .. re;~ - O disposlo no p:uar;:rafo an- / t.1t;1~~0 11~eJo_:.m~ ... t1;~~t,,~nk~:~~~·i\o por e:... dr_ a\•·k,1.. ir:ic' ·,:ào- f' "ll'J.(• .. ou- teia, com a cultura. do C~mpo de De
~rcgaclÕrcs .e emprcgad~~ e ·tun J.?resi- tl:"i:io;: serã ig:u.aln~ente o_bset=vado pe- int~n~6c'io ct~ Mini;lro elo_ Tr.1.b.atho. ~l'~t/~~~1 c~,

1t ~~:i:i~~/lu~~Jnd;/e J;
0

~\;,~~: \ m~us~?:a~à? Agdcola rl? ~.Yt~ni~ipio _ 
el('n.te. pes.soa ele notonn .cnpac1?adf! los enc·anT.ga~~s cte '>cr:·1co ou obras. re.gulamcntan1: a presente lr1 dentro d~ 1 Por owr. ,- 1~ci , 80 :11f'l!'O<; 1 p!n:i a es- 1 ni~?~i

1
: ;;1:noco%\:,r~:rr!ma~~~~c:~c; 

moiaL ye1,53.da em assuntos ele Oldein tanto do (TOVPino.Frde1al.. con~o dos p1a.zo de. QO ?rns. t.onta'1o~ da cl3ta _de: l narfa trmUuieiro- Itr.bo.ifüia: daí par- d . d . ..; .. ·d· .· - , 
rcononuca e socfal. riue seri\ nomea..d;i Govêrnos gstaduais e Mun_1c1pais. su~ rmbllcacao a . .;..,e~;uranc:o a sua tls- I te QUtra ,,,,a ·tté ::i l··w•ir<1 qm· vd I e c~c 1to. f'Xt1a~1 1_na 11~, a nao sei 

i;~~a~ccréto uo Presi<lent(' da Repu- do~ 3\:el~- ~~n\:r~~f/~~si~;~~!i\~e~.º1~= ~!!iz:ç~~r!.nif1~~~;~ ~s s1i;ct~~~1~/et.~~~.~~~~: ] p~tr.1 La_~·ua' di Den~:·o': dê\"e yo1:Ío , e.~01~=i~;~"ra~1di~~~:~~;~~llindo os VPn-
dú&tria e comfrcio sC'rii.o enviados. ás ção 'f~7:/n~~;:? P~~~~ :ó1~

1 ~tt~n~~~·d·~Tt::,!IJ; 

1 

l·11:1e~:o:- a~ Tt>c_1:ico A~i-icol~. o saldo 
Art. 4.° -- O nwnero dos componen:- Comis~ões Je s~lario. Nos casos de ·m- Paragrafo unico .- o pra;o tle, que 1

1' P;~r 1 ~•·r
1
4::.eºtlindo então or a- r10,le1P .. ~e, :1pl1ca{l_o ,anta.1osamente 

trs das Comissões de Salario ~er::i.. ~rnficiencia dpsses dados. 11oderão as: trata o para;;rafo Lº rlo art. 4.U se~·á. 1Jme, ª·. J .l",nh;, 0 ·)f'rinrlr~ U!~')- no re~endo Campl 
11xado pelo ministro do Trabalho. In-1 Comis:-;õcs colher os eJement;os com- para fornrn<'fio das pnmeiras Conus- ralel~s ~1. 1j '. l· t ln . 1 cl. ~o m'e- r_ons~cki~a.ndo que os vencir11:en~os 
c\ustrla e C'om<'rcio. Os rcp,esentant,::s plcment::i.re~ de que prerisan:m, dire- :,ões clf' _~nlnrios. rle 60 dias. cont~r!O_'.' no .. i;.:tia_.1c '.1,~~:\

1
'.~r !" i~rl~1·:i::i. ~rillbuzei- Pf:!l<:eb1do.-. _ at~_~lm~nte pelo Tecm~c, 

elo.". empre[:;"aclores e empregados seraa tamente jt1nto ás partes intrressadaf cta publlcr.~·, .. o do reg11lnmento d~ lr1 tros.Batt e-i . i1, ~ ;- ' c1 ,, . .\~ncola sao ms~o1damcs do padrao 
-"leitos pelos respectivos sindicatos. as-1 res. icle.ri.te!; n'.l região ou ?.Orn.l. de smt no .. D!cu.·io Ofic'b.1" . . rn. -. ~111 · ,1 

l. 1.1_~· en.n _m~''H~ '·\. \;
1' a<.i normal dp ,·encm~e!lto_!' dos ?ematJ 

~ocinções l' instittuções legnlmente re- jui·isclicc""o AYt. 19' ~,i 5ise)!.urado ,w.• sm- 1.,du. Ja .~ 1~iJOO di · 1,sct di .ltt 1 ual funciona ·1os muruc1oa1s mesmo de 
í'Ollilecida:-; e a ,sua. escolha não pode- ~ 4u _· As Comissões de Salario àicato.s (' \.:.;-;nciar.-Õr~ cli Cl,.c.:-.r. devi- __ Ail. ·1· ~.e,o);cl!li-~(' ctt-posi- ,(. !e.gorw mai.". elf:'i·acla 
rá recair e!n individues eitranhos ao depois de in!:itituidas. represen·.o.rão •J damente r<'conhecidos. a fiS<'?llzar:.ão 1 "º;.~ ~rn. c~111.1} 110 P ... ,. 
qua1ro social dessas entidades Ministcrio do Trabalho. Indústria e c!a pr1..·~e11tc le>i. nos t~nnos da Jeg1s- Jt'. 1•.1.s .,...,,~:\ - 1.e h.:11 \li . 1 DECRETA 

1.° - Os representantes dos em- comércio para o efeito do r~cebimen- lação <."m vigo1 . ('ni iqu~ , ºc"n. u~ · ,uq-ttt" ,,ne l 
}lrcgaclores e em.pregados eleitos no to dos cscrnrecimcntos censltarios de Art. 20.'1 - R0\·oga·u-se ns d1.spos1- :.\IouLt'nrf~H, ._p ·ic>c.j 11J Art. 1° Fu:am reduzidos dr , . 
))1"87.0 fixndo, serão nomeados pelo mi- au" Lrat~m os p:iragrafos 1.0 e 2.0

• çbes cm contr~rio . . - . 400":iOO? p'.l.ra 300<;;000 os_ Yenciment.o~ 
nistro do Trabalho, . In.dústria e Co- · Art. 10.º - /1.. Comissão. de Salari.o Rio ele Jnne1ro 14 de yrne1ro de PREJ.=-t:JTl'R \ 1n·,1r·1P.\L nt: 1 men.'>_ais do Tecmco Agn.rola do Mu-
mêrcio. devc:1~0 os nomeados preen- ao publicrir o montante do Sal~rio mi- 1936. 1 ;5u da Indepemlenc.m e 48.0 da l ... ,JRl'ZEJUO nt<'IPto a)ter;jndo. nesta p~rte o orça ... 
cher os requisitos acuna. nimo dará. simultaneamente, a publl- Republlca ' mPoto ngru!c 

2.0 - De cttda Comissão de Sala- cichide os indices ce11!'.itar1os que jus- DECP.EI'O ): 0 :'i. DE ::!3 DE MATO A..rt 2_,l _ o saldo nnfiNt<lo com a 
no não poderá participar. como repre- tiúquC'm a sua adoçf:o. . GETúLIO VARGAS DE 1938 1 ôiu_iinuição d~· que tr. t,,: o artigo an-
:-enLante dos empregadores ou dos em- : 1 ° _ Ao fixar o salano mmimo . . . . . . _ ~enor. pa,;sara n "er aphcBdo nos tra ... 
pregados.. mais de um. component~ determinad1.. ~ Comi<;são as percent~- Ag-am<·nou )fagallúie~. lh-ltmifa ·1" z~u.h ,11111 ·~ 11:'" _f' 1 t:Hllhos ele cultun1 do Campo _de pe-
que pertença á mesma profissão ou a gens com que os cinco fac'01es enu- ---------- -- -- . su1.,m '.Hlnn-. ,:.t , t!a º"' .· nt.uh,t. mC'nst.rndiu A~r.lt:ola. do M:umdpio. 

mesma atividade produtora. ~:c;~~~~1~1~~~.rt. l.º contribuen1 para a f l 111 ft ~ f no fi ~ f I ft H o C'illad'to Carlos Pí'~Sôa, J)J'E'ft·:to Vi~~~- t~Ó) di;;\ E~\~ Stc~~l~br:n~.l~~~!u~1: 
Art. 5.0 

-- As Comissões dt Salario i 2.º _ Nos casos r-'11 que l').S salari~s do llHllllC'_l_!)1"· ll~~nd,) da . 1111h111çoP~ re,og:1dos a~ d1spo.c;içóes em contra: 
terão mar.ela to de dois Anos, podendo não fórem pagos totalmente em d1- que lhP "<lO conlcn~._;,~ _ 1,'º~ lP.1 1', C'l1, 1 rio , 
os zeus componentes ser reconduzidos nheiro. ser:"í,o computados no ~eu cal- i p O D E R O S O cu~np11nwnt() \o 

0
··1:1 cli~p~f'~1. º' de: . " 

oo terminar o prazo do mandato culo. iia prcporção da.s porcu1tagens ANTl·SYPHILITfCO ereto~ üdt1 ,1. n. J11 í' · t:-;.du 11 Pr;i,r;o \.-Ium('tpal ele Areia. em 28 de 
: l.° - As Comissões de Salario, que a que !'.!e relere O ~ 1.º, as vantage~c; l 010. rp· pP<'~1vtin11 ntc t:lP '.:!. 31 d• m.'.UO c,e 1933 

~~nt~~~·~~ã~â~:~ãion~·~i~~~~r doco;~esi; concedldas pelos empregadores 1·elat._1- ANTI-RHEU M AT(CO marco du c01Te11 ~ ano. lo_._f' \ntouio ,r.ufa da Cunha Li• 

}}l'f'SCnça ,:a maioria de seus compo- ;:~n~~t~u: ~:d~~~~1e~\ ('~~riri~a~;,t I ANTI-ESCROPHULOSO DECRE r A I ma f'ilho - Pre!!"ltO 

~~e~,~: ~o~<' 
1
;~~~~~at:e

1
s d:~:;~::~= ni~~t·. ll o_ Cada Comissão ele Sala- O R A N D E Art l O A 101··1. ·"·lxurn. da vila .Foi 

1
Jublic?do nesrn Secretaria na 

dos. Afi sua~ d.ecisões serílO pronnncia- no fixará, dt>ntro do prazo improrro- n -
1
. d s - dt' Naliiba fic'a ;1::>sun d,"terminAdn 1~{a ,ll'ilW'I Sec. da Prefeitura Mwü-

da,'j por ma1ona de ,·otos elos Pl'f:Sen- gavel de nove mé~es, contado da da~[L - uepura 1VO uO angue - Conu-ca no pon~ilhüo do Eonirocio dp.ll de .órf'ia, 28 ele maio de 1938. 
ies e em <'f,so de empntc decidu-á o de sua posse, 0 montante d_0 salarw I e dêste ~·.t"gur 1~m ri-ta paJu o ri.idv, :\'h,udo Garda _ Secretádo. 
presidente. , . _ lminlmo. A lecisfio será pubL,·~_da. pa- _____ .--------- .Nntuh:1. prl.1 fLll'II ::.óbe atP oitenrn 

: 2.'' -:-- Da~ d~cisoep da.<s Comissoo~ ra eonhe('i!llento pub!ico. dura_nt~ ?º DIRETORíA GERAL DE ~~~) c~~\~~;J~-- c;;v~!~u~•~cl~~ll~~t;~:l'lrQ('~~ DECHFT(, , ., 11 DE 29 DE ~I~IO 
~~t~~ª:Ii-aC!~~~a recurso para a Jus- ~~ªto~~is~~:~o u°ou ·,.Z~\~~.i~" oJ~;~f~~.ç~~ SAU-DE PU-BLICA ü:z angnlo P ~1..·:,;uP em linha réta. com DE 1938 

Capital da Republica. Durante esse tiirl't,-,o s11do<'qr .11e um<1 vo.rzf'a, o Prefei o Alunidpal de Areia, do 
:Ar~. 6.0 

--, Os ~omµonentes _das Co-

1 

prazo receberá a comissão ns ohserv~- clond<' prnsc:.PgU(' por outra n··te. :-1té ~stado da Para1ha usando das atri-

:::~,~~;;çg~ â~l·;~~º/e~~ri~ii:,~t: ~~iÍ ~rgei~·e~~e .a~~;i~i~~~t~:·i~~ti/'e..~:= Ji~']!~If fif í.rE?f!}~;;h~t~:, ~~i:i;,:;1{ ,~!:;~:2·~0::]i:~b}1r~ -::: hm,ij, q·J· i:;;;:;:eridas por 1.1. 

~~t?lo P,~1ra:i~~~ao !~ q~Óo~~~p~·~~:~ct~S 1 ;!r-i~;t1:v~1c~g~!at~~:Gf~3.fªr;l~;.~~-ci;:1 maio de 1938 bllill[e rn:uu•ira. n zona suburl>,111·-' 
nnl réls) por mes. 1 confirmar O montante <lo snl~r!o nu- rle;,t;; vila· Comr<;a no pontilh:io dos \rt. l_"l - Os emolumentos a que 

A l 7 ° Pa1a o t ito desta lei l omulgar a ·ua decisao que Reno,·ações <ie licença concedidas ('esta e ,;pguc em 1·éta ate o riacho I f~ r,•i 'rem os para;,:niros l.º e 2." art. ~crà O p~i;dh'id;do ;; ;2 r~giõ~~ c~r-1 ~"'~o deerl~~itiva. .::. ·- ' o. farmá.cias 2 J\~ltllll:1 •. ubindo por êsre ate eneon~ l '2.'l Tal)f_·ln r. elo orcamento vigrnte, 
rP.spondenrPs .aos 20 Estados. Distnto I Art. 12 . ., - A âta ele reuni_ao d,a. Co- Licença concedida a secção de dró- 1 n:.u· :l l':,l1"1da de ··~erra d0 G~~o". srr.;o pagos em doa- prt>st,11..:õt.>:s. l~uai;; 
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o!veam, .-,~','.~ fdo·,', .. ~, ... ltma· ,apàua- gas l '11 rrn .. c;eguu:do em :era pc1ra O lllli.:~O I e .t'Ontmnridas. dE·scont.aclas em ·.folha, 

., ... <' ·= ,. _, ... ~· .... , Titulo~ de mÉ'dicos regist~clos lo 
I 
d~ Jnclr1/·a d.o CE>1m1er10 (' eont01,- _ \rr 2.º _ RE'VO:.?:am-c:.e a-; d1~po~1-

S~lario com ~éde no Capitel do Esta - blicidade na região ou zona a. que se Titulas de cirurgiões dentist as re- ., nado t -~e p1n,.~egue em 1mhn r&ta I t:(;e~ em coi tnirw 
,io. no Distrito Federal e na do govêr- aplicar e uma copw autentl~~• da glstrados .. 1, <·n:ontnir o ,·nrrPgo que ,·:-ti ter ao 1 

no g:er~i no Tenitorio do Acre me::;llla ::,era em i.ada pelo pres1de11te. Livros registrados na Receberiort·1 :· [ JlJ?üCHH!uch_J 110 .• 1t1l!"..iw. pur onde. dt-'!,l'.P P<ic·o· :\Iiuii{'ipH.l tlt- :\reia em 29 dt· 
~ l.º _ \1('d)ante proposta da Co- 110 prazo im1~rorrog.~vC'l de q~i~ze dia~. de Rendas J:., 1 p~ü·a atm1.n-lo rnaio cie 1918 

ml.,sio de SAlario, tendo em vista os pela via mA1s_ ra111cta ao n;un_istro do Requerimentos de~pachados lU An. 30 - R.C'\.'O~am-::.c as cl1..,pmn-

!~1i~.~~·~1odoF~~ªe~:~oclf,;iel1~:1d~,mJº~.~1~tá~ T;tábªlÇ;sº~rlt'~!t1.~ii: r~ºnb~\~~~l 9u~o: ªt:: para a Recebedoria de Ren- 3.'J çóc.-; en1 cQ1H1 ;ino - j m~º;~lh~,nt~n~:-e~!~~1~a ria ('unha Lí-
rtn duas ou dNnais zonas, ,tescle que posse (las oecisóps clrfi~ith·ns d<: todas Receitas com entorpecentes regi.s- (adns l'P..,,o·\ Prefeito. 
crida zona abranja. pelo menos, qui- as Comissões de Salano. sub.meterá o tradas l~¼ 

1 
Foi p11Ulir,1clo ne ... to. Sec:1:er11.na na 

nhentos mil habitantes Cada zona mlni!:itro do Trabalho ao PrM1iente da Oficios e:,;pedidos 1~ JI!~t'~·~~~\~:. _:_11
~ 1;~ret!';·io. \lhuqUt•1 q-tu 

I 
tl:H.H supr;\ St•c da p1·ermtura.. M11~ 

Lerl\ a sua Comissão ele Salarlo. cuja Republica o dcc:réto instituiu o O sa- Oficio!:i recebidos 
9
° - nicipal cil' Areia, em 29 de maio dt· 

sédc será no mu11icipio ae maior lm- lario mimmo em cada rcgi~o ou wna Cartas recebidas 
2

1 1938 

po;·t;~~c~a ~i~~~~c~ue em uma região ~~1bri~~\â~ ~u;i .. gr~~:~·i~;ic1~/~.
1ª~1i~ br}~~r:;:s e~~~~~à:s 35 PREfl:ll},~;Í~l~:~:~ÓIP.\L IH~ 1 :\'h•ardo Gart•ia _ See-ret~rlo 

ou zon::i. se verifiquem diferenças de gará a todos aqueles que utilizem o P nblicaçõe~ feita~ 12 1 
J)ntlrão de vida causadas por c!rcuns- trnbal110 de outrem. mediante rcmu- Visitas a fannác1as da capital 24 DEFRF:TO '.'I '.) 6. DE 28 DE MAIO I PREFEITURA :\-IONICIP.\L OE 
trineta~ e.conomicas de ct1r:1tet urbano. n.erar..,ão por ·.tempo ~e s.er v1~0··. .

1

M,iltas 1mpo~tas por infraçao rc-
1 
! DF'. 1338 INGA' 

~lli~~.~~ ~~~.a~.u m~~~~r;ºi>io~~;~: v:\t:!~·~. ~Jg~r!~~a~~Io 
1~~.~~1~1~e 1~~~ gulamentat lkhnul.t ª"' ;tl)na., urb.1n:l.., e DECRETO N.0 3. DE 2-1 DE :\IAIO 

da Conils.,;flo de- SalA.rio. autoriza-la a anos. podC"ndo .:.-;er moditicado ou con- l MPORT.\ NC'I.\S P .\ G,\ S \ · RECE- ' -.uf)urb1.1t,l'- da , ila tlt• hoei- 1 DE 193R 
~ubtil\·idtr a reg ião ou iona. de acõr- firmaelo por novo pertodo c1e tres _anos. BEDORI ,\ OE REND.\S DF T .\ X.\ s i-,...,_ 
do com tais c;1rcunsta11cias. Nê.ste caso e assim s.egmdamente. por dec1sao da DIVER SAS Delimita a 10m, 111·b,1oa e 
~crílo inst ituídas ~uh-comissões locais, Comissão clP S1.lario aprovada pelo I O ridaOc.10 Ca ·los Pt'~::.Q~t prc•fono t ... uborbJ na da r-ila eh• St.•rr.1 R~· 
<jUl' funcio:1arão subordinadas âs Co- ministro do Trab.alho. I ndúrtria e Co- Registros. de ti.t~los -lf.lOSOOO mu111c1pal dL• Umbuzeiro, w,Judo dus dónda 
mls:,;õtis de Sala1·to, ás quais proporão mércio Licenças concedl~a\ ISOSOOO I atrihuiçúe~ que l!t(' confére ::i.. lei e em 
o montante de um .!-ah\.t1o minimo lo. Paragrafo umco. Excepcional- ! Registro:-; ele Itvios ll5SOOO cumprimento Jn que di.spõrm os' de- o Prefo1to do Mtuúctpio do lngá, 
(·a i mente. poderá o salario minirno ser (·rf'tos f<>dc·ral, 11." 311. e· t'slndun1 n" usando das i:ttnbuições ql\(' ll1 P."' Rão 

~s presidentes das sub-comissões, modificado antes de deco11:idos três Total 74~S000 J 010. n'"JJf>ctivnmcnte dt 2 e :u dt.' t:onferida"ó e <),• ncórdo com o Dt>Crt'l(' 
·"Cl'ao de::.si;;nados pclm, presidente::; das I anos d~ sua vlgencia sempre que,ª 1-:------, - .-.-------. -. --~ rn,1rco do C'otTPuh. A.no 1010 de 30 dt> mAre·o ele 1938 Ht '3 
n.~pt->rf lva.s Com issões de Sal~ rlo. Cornlssao de Salarto, pelo voto de tres I FIQUE r RJCO . ..,50~000 h a~ilda.m \ , 1 lº · 

Art. 8 ° -·- As Comissões de Salario I quar tos 13'4:l de seus componentes. re - s. a o g-ra ndc premio de SAO JO,\O IJECRÉTA DECRE-lA 

:~~~\~,

1 

r:1
1
;;u;~;~~r~•r{lfl~~r 1~J:~ª~~ ~~~~~.~e\"i1~~1~a:~~~:~-:1~~ ~~cl~~~n!~~; 2.000 :OOO~OOO V - ,6, l'on iJrbao~ riR t, rir; o~t~l -1\0 ~-,] Fjcu d_elimit~~1t ;i°nª1c~~;; 



! A UNHO - Qnarfa-íeira. 8 ele jm,ho de 19.18 

REVOGAÇÃO DE MANDATO 
OR RIS BARBO S A Prirn conlierimento rlc quem 1nte

re:-;sar possa, clPclnramos que de ac61·
clo com o disposto 110 artigo 1.316. do 
Codigo Civil numero 11m. n·vogamo: .. 
os poderc.-. qut• cm procurarão passa
da no dia 13 de dezembro dr 1937 110 
livro 307. Os. 83v do tnbelüi.o Gastão 
da Franca Marinho. de Recife, confC'
rJmos a Arnaldo ela Fonte Dubeux. fi
cando sem nenhum efelto Juridlco dita 
pr()('uraçáo a contar de 13 clr abril df' 
1938. Recife. 23 de maio clr 1938. RE>
prem;agem e Armazenagem de Algo
dão $'A , Emprezn dC' Armazens Ge
ralsi. L. T. Hopson, vice-presidente c 
tesoureiro 

FOGOS ADRIANINOS 
ADVOGADO 

•uA DUQUE Dll C A X IA S S 1 1 os MELHORES ENTRE os MELHORES 

~Pgu111tPs pontos: - ao NortP pela~ 
runs da Baixinha, Ca.JuPiro, Comér
cio e cemité1io - a E'ste. rua.°' de São 
Pffil'o P Pelha ao sul - Ruas Aracali, 
Bórl Vi-.ta e Tijolo Cru' - a Oeste 
rlt..'l., Tijolo Cru' até encontrar n rua. 
d:1 Baixinha 

Art 2.0 - Fica delimitada a zona 
;.t;burbttna da mesma vila nos seguin
tl's pontos: N - Séde da Fazenda 
Saro cio sr. João Rodrigues da Silva. 
$,IS.d(, eia Fa1,encta Béla Vista do sr. A
nir1J!"rto Lins e .a n,a ô.o Biló. E -
Sfdr cln Fazenda Primo Rapôso do .sr 
Jo<;& Primo Rapõso. S _: Séde da Fa
i't-nc\a Macahiba do sr. Jovino Magno 
Bri.ralhau. O - Sede da Fazenda Tam
bor do sr. Gerson Tavares. 

Art. a.0 - Revogam-se as ctisposi 
C'Oes em contrario. 

Gabinete do Prefeito do Municip\o 
rlo Ing:i em 24 de maio de 1938 

Z..icari:ts ,,ai Rib~iro - Prefeito. 

DECRl!TO N ° 4 DE 24 DE MAIO 
DE 1938 

Oelil:nit.a.da a zona urba.na t 
"íUbttrbana. da vila de {'achoeita 
clC Cebolas. 

O Prefé-lto do Municipio do lngà, 
\\-',,,!_\ mio das ntribuições que lhes sã.o 
c·onfet1dns e de acôrdo com o art. 3 

l.º do decreto 1010 de 30 de março 
rt, 1938, 

DECRETA: 

Art Lº - Fica delimitada a zona 
urbana da vila de Cachoeira de Ce
bola~ elo modo seguinte: N - Rua 
cl:l Baniguda a E - Rua da Areia ao 
D - Rua Nova a O - Rua. do Rio. 

Art. 2.0 
- Fica delimitada a zona 

suburbana da mesma vila do modo 
~uint.e· N - Séde ela Fazenda Voltn 
do :sr. Ctisanto Lacerda E - Séde da 
Fazenda Gangorra de João Lacerda 
S - Sede da Fazenda Quati do sr. 
J;;"rrilto C6êlho O - Séde da. Fazenda 
Moe&. do sr. Augusto de Andrade. 

Art. 3.0 
- Revogam-se as disposl

cõe!:i em contra.rio. 

Gabinête do Prefeito do Municipio 
cio Ingâ, em 24 de malo de 1938. 

1'..:t.(·aria.s Vaz Ribeiro - Prefeito. 

DECRl;;TO N.' 5 DE 24 DE MAIO 
DE 1938 

Delimitada a. uma urbana. e 
!<iUburba.na. da vila de Ria.chão 
tlo Bacamarte. 

O Prefeito do Município do Ingá 
usando das aLribuições que lhes s!\o 
conferictM. e de acórdo com o arL. 3 
, 1.0 do decreto 1010, de 30 de março 
,le 1938. 

DECRETA; 

Art. 1.0 
- F ica delimitada a 7,ona 

tu""bana e suburbana da vila de Riach.ão 
do B:i.c.amarte do seguinte modo - Ao 
N - pa.rQ.ndo da Capela São Seba.e.~ 
(,ião. em linha reta passando pelo rio 
Tngu. até a estrada que vem de ser..-a. 

1 

n última casa da rua dn Bôo.. Vü:;ta.. 
atravessa a ei::trada de rodgem de 
Campina Grande seguindo em linha 
retB até encontrar a. Ultima casa da 
run Domingos Trigueiros, 

Art. 2.0 - Fica delimitada a zona 
.. uburbnna da cidade do Jngá do mo
do seguinte; N - Da rua Domingos 
Trigueiros até o Alto do Seixo E - Da 
rua do Imboca até a últuna casa (la 
ru.n do Oiti, da rua Cléto CRmpêlo até 
a 5éde da Fazenda Cardôso~ do s1 
Manuel Travassos da Luz. S Par
tindo da séde d!l. Fazenda Cardôsos 
nté a Estação da Great Western O -
Da Estação da Great Westerh em 11-
nha imaginaria reta até o alto elo 
Seixo 

Art. 3.º - Revogam-se as disposi
çôf's em contrario. 

Gabinéle do Prefeito do Municipio 
:lo Ingá. em 24 de maio de 1938. 

Zat'a1fas \ 10.z R ibeit-o - Prefeito. 

SECÇAO LIVRE 
SINDICATO DOS BANCA· 

RIOS DE JOÃO PESSôA 
2.' CONVOCAÇÃO llE ASSEMBLEIA 

GERAL EXTRAORDINARIA 

Não tendo havido em 1.ª convocação 
o numero legal de socios para reali
zação da escolha dos três vogais e 
trés suplentes, representantes da classe 
Bancaria de João Pessôa na comissão 
do salarto mínimo, ficam de órdem do 
sr. Pre.~idente convidados todos os 
membros dêsd.e Sindicato a compare
cerem á sua séde, no dia 9 do corren
te, ás 20 horas, para a mesma finali
dade. 

João Pessôa, 7 de junho de 1938. 

Mario i\-1. Araújo - 1.º Secretário. 

SINDICATO DOS INDUS· 
TRIAIS DE JOAO PESSôA 

CONVITE - A8SE~1BLÉIA GERAL 
EXTRA:ORDINARIA 

De ordem do sr. Presidente. ficam 
wnvictados todos os socios quites para 
uma reunião de Assembléia Geral Ex
traordinaria a realizar-se no próximo 
dia 9 ás 19 horas na séde dêste Sin
dicato á rua Duque de Caxias n.0 524 
1.0 andar, a fím de proceder-se a elei 
ção de três vogais e três suplentes que 
representarão a classe na comissão 
regional de salario minimo. 

João Pessóa, 7 de junho cte 1938. 

Samuel Giverts - Secretário 

De acõrdo · - L. T. Hop,on. 
Df! acôrdo: - \ rna ldo da Fontt 

Oubeux. 
Testemunhn.c;· - .J . Lcishm,1n e M. 

cl11 Nobrega. 
t A firma está devllilamcnte reconhe-1 

cidn 1. • 

FALENCIA DE FRANCISCO 
' DANTAS DE MOURA 

J Minervino & Cia., sincliros no
meados e compromissados pelo exmo. 
sr. dr. juiz de direito ela 3/ vara. da 
Ialencia de Francisco Dantas de Mou
ra, comerciante estabelecido na viln 
ele Cabedêlo. desta comarca.. a visam 
aos interessados que se enconb·am 
diariamente das duas ás quatro horas 
da tarde no estabelecimento elo falido, 
para atender a todos os interessados 

João Pessôn, 7 de junho de 1938. -
J. ~lincn•ino & Cia. 

FALENCIA DE ANTONIO 
ALVES DA SILVA 

GRANDE ESTOQUE DOS FAMOSOS FOGOS \Dlll.\NJNOS. PRIN
CIPALMENTE CARADURAS, RODINHAS. FOGUETES ADRIANI
NOS E FOOOS DE ,JARDIM APROPRIADOS PARA CRIANÇAS 

~OOUJR \\I FOGOS AORJ \ NI NOS, J> \ICA S.\O 
JOAO F S \O PF.l>ltO, PF. l ,OS \IF.LIIORFS l 'ltf'r'OS 

f. PEiXõTO & 1 R M d O 
HU.\ (' \ JtllOHO Vlf: I U./\ - S '.\/. 

QUADRO GERAL DOS CREDORES HABILITADOS NA 
FALENCIA DE EUSTAQUIO ALVES DE FARIAS 

Chirogra fúrios 
O!egúrio l\lagno & C'in. 
S.A. Estahcl1•rime11los '.\f,•sti·e & 

Blatgé 
C. Rosns & C'ia. 
A ulo Asbest,,s S .\. 

Palo~. 28 cl<' maio de' 19:18. 

João Nornrro Filho 
Juir. de Direito. 

Hio de .TnneiJ·n 
.1 ofw Pf~ss6a 
Sú.u Pau 1., 

JoAé Rosendo 
Síndico. 

1 :GOO fülO 

:1 :828~700 
791. ~,,o 

:t ::!111 .,: ouu 

Aviso que foi declarada por senten
ça de 28 dl' maio do corrente ano a 
falencla de ANTONIO ALVES DA 
SILVA. estabelecido com o comercio 1:----,-------------------- - - ----, 
de acessorios de automoveis, oleo, gra
xa, gasolina, etc., á rua Presidente 
João Pessôa, 123. desta cidade de 
Campina Grande. e que, tendo sido o 
.signatario dêste nomc.>ado sindico e 

POLICIA MILITAR DO ESTADO 
i-:;el~~:ii S:1~ ~~:})l~~rai~!iecI~:~to d~~= Á Secretaria da Poli cia Militar nvisa a quem interes-
mercial denominado ··CONFEITARIA sar possa. que, ele acôrdo com o artigo J 18.' da Consolidação 
PETROPOLIS", sito á rua Marqucz dos Regu lamentos de~sa Corporação, os alistamentos só seri'to 
do Herval. também nesta cidade dr feitos de 1.~ a 15 de janeiro, de t." a lfi de maio e de 1. a 15 
Campina Grande. das 11 ás 12 horas, de Setem bro de cada ano, quando existam vagas, estando, por-

pab~ ~~~~ei: att~~~r:isir;t:rr:Fei:1! tanto. atualmente, vedado O ingresso clt.• todo t.' qualqurr ean~ 
serão publicados no jornal oficial do ~idato 

~i:::~ºà .. ~ d~:~Ãâd!d!~ ''Voz da Bor- !'---- ------- ------------------· 
,Campina Grande. 2 de junho de 1938 
- \Valfrêdo Borborema, sindico \ r-- ------ --- ----------------1 
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL 

DA PARAíBA DO NORTE 
Convocação de Assembléa 

Geral Extraordinaria 
Convido a todos os sociO'." quites des-1 

ta Associação para comparecerem á 
Ass~mhléia Geral E.xtraordinaria con
vocada exclusivamente para eleger 
três vogaii-: e três suple_ntes para a 
composição das Comissões de Salario 
Minimo de que trata o decret-O·lei 399. 
de 30 de abril de 1938. e. enl cumpri
mento da portaria de 21 de maio de 
1938. baixada pelo sr. diretor do De
partamento ele Estatística e Publici
dade do Ministério do Trabalho. In
dústria e Comércio, devendo dita as
sembléia r<:.:aliiar -se ás 10 horas de 
quinta-feira, 9 de _junho pr<;>ximo vin
dotu·o, na séde social desta mstlluiçfl.o. 
á rua Maciel Pinheiro 

TRIBUNAL DE APELAÇAO 
Autos com vista ás pai'tes, conenrlo p1·azo na 

Secretaría: 
Apelação Cível (ação de desquite) n. 0 15, da 

comarca de Campina Grande. Apelante d. Clotilde 
Francisca de Arnújo. Apelado José Correia ele 
Araújo. 

Com vista ao apelado, pelo Jll"lZO legal, em 
5 - 6 - 1938. 

corrente dC'verá separar t.ol almc-ntr n 
pre('o da Lutbina dnquêle ela ca.1dt'h·,i 
a vapôr 

í~edonrl'a a E -dêste ponto segue em!,<::============= João Pessõa, 6 de junho de 1938 
- Coratio 8oa.res de Oliveil'a. primei
ro secretário em exercicio. 

REPARTIÇÃO DOS SERVI· 
ÇOS ELtTRICOS DA 

PARAíBA 
Joiio Pcssóa, 25 maio de 1938. 
J.: lma.m, G. Am<.1rin\. · inha 1 f ta a~ a última casa da ru.'l 

c;tie est:.'t. localizada a casa de residen
CLa da viuva Allrêdo Cabral ao S -
desta casa ab·a vessa as estradas que 
, ém do lng·á. ate a. residencia do sr 
Tsma.el Cabra.l a O - dêstc ponto P.m 
linha reta até a casa do sr. João Ro 
tlri.gue."i e, dai em linha reta até a C~
pf"la de São Sebastião. 

Art. 2.0 
- Fica delimitada a zona 

uburba.na da mesma vila do modo 
, eguintc: ao N - até a Séde da Pa
.'.f"nda Riachão do sr. José Maria a E 
- Até a séde da Fazenda Bacamarte 

r:a viuva Franc1sco Cabral Vai;conce- i· 

!~ ao S - Terrenos para campos de 
(':·taç,ão dos srs. Manuel Bacalhau, Ci
·110 Guedes de Brito e João P ere!! a. 

O - Até a séde d;,\ Fazcndrt Convenlo 
uo sr. Antonio Alves Pessôa 

Art. 3.0 
- Revogam-se as dispo.c;i. 

c;ã'f>::; em contrario. 

Gabinêt e do Prefeito do Munictpio 
tlo Jngli, em 24 de maio de 1938 

Zat'aria.s Vaz Ribeil'o - Prefeito. 

1lEC'RETO N ° 6, DE 24 DE MAIO 
DE 19'J8 

EMPREZA NACIONAL l'iE 
ECONOMIA L TDA, 

(CASA BANCARIA ENEL) 

E)IPREST L'IO POPULAR DA 
CIDAD E D O R ECI FE 

Resultado do sorteio real1zado no 
Teatro Sta. Izabel. do Recife, no 
dia 4 de Junho de 1938: 

1.0 premio - 7 :OOOSOOO - apoli
re n. 151.113; 2.0 premio -
2:000SOOO - apoiice n. 160.117; 3.º 
premio -· 1 :OOOSOOO - apolice n.0 

!~~i~::; n 
4

·º 1r~-~~~ ~ ;~~:~ =-
500SOOO - a police n. 096. 620 

LEILÃO JUl)ICIAL 
Andrade Lima 

DA MASSA FALIDA DE CUNHA & 
CIA. - NO DIA 8 DE JUNHO DO 
CORRENTE ANO, A'S 14 HORAS EM 
PONTO A' RUA MACIEL PINHEIRO 

N. 0 350 • 

Aviso aos interessados no 
edital de concorrencia pú

blica desta Repartição 

Pela presente publicação ficam avi
sados todos os interessados na. apre
'-ent.u;:fto de propostas para a concor
"encia sôbre o torneclmento de um 

ANDRADE LIMA, Leiloeiro Oficial ~~,~poc~i~rb~-ac~~~~~!doi~l~to~~a~:~def~~ 
auton:tado pelo BANCO DO E8TAOO exmo. ~r. dr. Interventor Federal, fi
DA PARA1BA. síndicos e liqllidat6.- 2am altera.dos os Itens n.0 1, n.0 6 letra 
rios da referida mast,n. vender!\ no dia r. e n.Q 8. do edital já. publiçado nesta 
e hora acima indicadÕs todo ac?.rvo fôlha. como segue: 

1 ela mesma massa existente no predio ll o Govêrno do Estado abre con -
n. 0 350 sito á. Rua Maciel Pinheiro, corrent:ia pública para o fornecimento 
desta cidade, o qual consta de maqui- de um grupo turbo-gerador e uma cal-
~~\~~!s p~r~a~ªt;~~)~~á~ e1!tri~~~ª~e~s: ieira a vapor á Repartiç,ão dos Se!·-

Chama-se a atenção df's srs. tence5 para O mesmo fabrico, bureaux, 1içcs Elétricos da Paraíba. devendo 
pre,stamtsta.s que, terã o direito aos me~as, armaçôcs, depósitos de ma.dei - J.s propostas ser apresentadas até ás 

premios, aqueles que estiverem ra, c:-:;tantes. tabique, cadeiras, tam- t~lheo r;:;:fe ~~;.s n~º e~~ui:l::1':l~·o R~~ 
com as suas cadernetas perfeita- boretes e mais objélos m<'nores parliçíi.o acimn, á Avenlcla Guedes Pe -
meute regu1arizactas1 devendo, pois, Na quarta-felra, 8 de junho. ás H reira, nesta capital. 

~~:::r~: ~s:~1r:~ ~~~;-::n~~ ~i,r~.~m3J~~p~~d! ~~l~V:aC~~lS~l~h~~ 6 letra C) Ü a~oplamento entre n 
em a traz.o. Leoloc.>iro Oficial ANDRADE LIMA t.urbina. de vapór e o alternador será 

Delimitação da zona Ul'bano. F . REIS er~f~t~~ ;mn;J'\~~!l_ao será levado n ~~~~l~~~o a!!{~ 6n:ft~~fi!~'~r ;~i~~~~ 
'° <1uburbana da cidade do ln,e-.4. Agente geral neste Estado João Pessóa. 24 de maio de 1938. truido para 3.000 r. p. m., com a lu-

us~n:ore~~!? a~iibuJ~~~cif~~ ~e;n~1~; l "==R==u==a=Ba=r==ão=d==a=P==a==ssa= ge==m= ==-= 1==2,=!, ~~;~o v?z~, E~a~e1~~t:ª1~~~~~~lário :~~~~~fc~~ ~~s q:eªns~ai;e/:r~fe!tn;~fo~~~ 
r·onfei1da8 e de acôrdo com o art 3 ,,...,. __ ,. __ ., _____ .., ______ ,..._...__..., __ ..,. ___ ,..._,., dade dt serviço. 

1h,1 :a:r~111:~~, 1010 de 30 de ma1:ço C-IR - U R-G IA -G E~R-A~l...._. ._r--P_A_R_T_OS ' ~,~:l~r~~l:~;t~~~:~:i~sm:~i:~~E~ 
DECRETA: nha da c.>specificnda no ILPm 6J dêsde 

-\rt. l .º - Fica deliln1.tada :i zon:t 
nrbana d11 cidade do Jng6. do ;nodo 
,egulnte; N - A parti r da rua D"Jmin

::: os Trtguelros seguindo pelo rio lngi 1 
::tt<' a Ponte, dêste ponto segue em li
nha rPta até a última casa da rua do 
Tmboca E - Da rua do Imboca, em 

1 

linha reta até a rua Cleto Campélo 
ulfhm: casa, S - D8. última ca& 

da rua Cléto Campélo segue cm li-

DOENÇAS DAS SENHORAS 
IR. LAURO WAIDERLEY 

CBl!FI DA CLINICA GYNECOLOGICA DA MATl!llNIDADlt 
cun DA CLINICA CIRURGI CA DO INS'l'ITUTO Dll PKO. 

racç&o ... INl'ANCIA. CIRUIIGIAO DO B08PITAJ. 
"SANTA ~SABl!L" 

'l'RATAMBNTO MEDICO CIRUR G ICO DAS DOJ:NQAS DO UTJI
RO, OVAJ\108, TROMPAS J!: DAS VIAS URINARIAS DA MUL>1IER 

Diathermia - Electrocoagulação - Raios violetaa 
1 

que isso venha reduzir o praio de en
t~ega da encomenda, fáto de primor
dial atenção. 

A parte do pre('o do grupo deverão 
::ser apresentados preços em separado 
para a::. peças de maior desga&te. 

O conjunto deverá vir separado em 
pnrtes cujo pêso individual máximo 
sC'ja de seis toneladas a fim de facili
t,u- a montagem 

,ha rf'ta atravessando o rio lngá se- J 

· uC' t>tn linha reta até a pr imeira cnsa 
IH ~ua cio Altb Joa.qutm DomJn@o , . 1 
.r ,unrlo PS.ta rua atê o fim . O - Do 1 

aua DIIU!T.&. n, -:- DAN • &' li • IIIIOaAI 
PBOIH DA &l!S1Dl:NMA, 11 

o prazo de garnnt!a do grupo tui-Uo
~erador e da caldeira a vapôr será 
de <!OU' mt'l-ses. pcrtodo em que o for 
necedor se obriga a fazer n substtt,:i
tão das peças 1wcessa11ns ao 1wrftito 
funcionamento. .i.l111J)a rua Alta Joaqn.J.m DolJlin&os ut1 . .-4...,_,__~"'!-~-""!'..,_.,...--~---.., ___ ,..,..., ___ .,_ .. _,_ ... ______ ,. __ .., _ _,_, __ ., __ .,_.,,J 

No que se rt:Iere no pru{o, cadn con -

Sociedade Beneficente 
"Osvaldo Cruz" . 

De ordem do presidenlc da Assem
bléia sr. Antonio Ehsi:í.rio dos Santos, 
'Onvidam-se a comparecer a esta so
·iedade todos os associados quites pa
·n com os respectivos cofres, na pro
.::lma quarta.-foira,- R do corrente, :l· 
fim· de ser procedida á tomada d{· 
contas do 2.0 trimrstre vigente 

João Pe~sôn., 4 dt~ Junho de 193fl 

Euclides de Alcaufara Lira, 1 r, M·~ 
cretário 

"A PREVIDENTE" 
Autortzaclo pela (Hret.orlri dn .. A 

'REVIDENTE", convido todos os so
los em a.traza, quer os reshl1·11 l t·~ 
f'Sla. capital ou fóra dela, n. rt•i;t1h1I"i
Hen1 seus debHos para com a rt:le
ida sociedade, pagando os oblto.s o.
ro.zados até 31 deste mê~, lnclustve 
s_ de números 717 e 718, ~ob pena. de 
liminação . 
Faço tnmbem ciente que, todo e 

ualquer sacio que venha a falecer e 
,ão esteja quites com esta sociechHk•, 
,erderá o direito ao pecullo, conlor
,1e determinam os Estatutos. 
João P essóa. 4 de maio ele 1938. 
Da niel Muti nho Barbosa, l.º Sf'Crc

nrio. 

CASA E SITIO A' VENDA 
Vendem-:c;e a ca.sa n.0 821. {i a\('lll

la nio Grancte cio Sul <paralfla á nv 
.i;pilacio PrMónl. com bóns ncomndn
lÔ<'S pnl'.1 r:rande fnmilía, r rn trl"l't'tHl 
iróprio. mrdindo 30 x !>O metros. r

bcm assim um ottmo dtio dist..'lnc!o r; 
quilómetros. ria rnpit.:'lJ. com bo.t vúr

P"a parn plantaçno c!P b,rnanac.;, ou 
in.stnlac:fto ele- r:-.tfthu\o 

Trat ir rnm ,Jos1 eh· Carvalho. ~ :1v 
Hio Grnmlt' do Sul. mu, 0 11 JJa J'1c .. 
fe~! ura da Cú 1,>iLal . 
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EDITAL DE 2.' PRAÇA - O dr 

Brás Bararui. juiz de direito da l.ª 
v(lra da comarca desta capital, em 
virtude da lei. etc. 

Faço saber a_os que o presente ~ditai 
de 2.11. praça virem ou dêle noticia t:
-verem e interessar possa. que. no din 

1 dezessete do ~orr~nte. ás 14 hora_s, l~a 
sala das audlenclfts. na rua Ep1tac~o 
Pessóa, n.0 42, nesta capital. o portei
ro dos auditorias ou quem suaf vezes 
nzer, levará a publico pregão ôc ven
da e arrematação a quem mais der e 
maior lance oferecer, para pagamento 
de Impostos e custas, - a ca~a n.0 348, 
de Ujolos e têlhas, em chãos foreiros, 
situada na rua Diogo. Velho. nPsta ci
dA.de, com grande qum~al. do e.:-i:-ohc, 
de carlos José de Almeida e avnh~da 
no invent.ario dos JJ,·ns deix_a.<los )Jor 
falecimento _do m_esmo. em vmtf' cm~ -
tos de réis. mdo a segunda praça p~1a 
quantia de dezoi~o contos de :eis 
08:000&0001, deduzidos os 10' ~ . leg:ns. 
E parn que che!sue ao conhecimen, 
de todos, mandei passar êste edtrn.I. 
que serã atixado no' lugar do costu!ne 
e publicado pela imprensa_ Dadv e 
passado nesta cidade de. Joao Pesso.:i, 
n.os seis dias do mês de Junho _do 1110 
de mil novecentos e tn_nta e 01to. En. 
}ieraldo Monteiro, escnvão, o escr~, 1. 

la.) Brás Barncui. - Heraldo i\lon
tt-iro, 

EDITAL DE 3." PRAÇA DE VE:s'
DA E AltREMATAÇAO COM ABATI' 
MENTO E PRAZO LEGAL - 3.' 
CARTORIO. - O dr. José de Miran
da Henriques, juiz suplente em exe:
cicio na 3.ª vara da comarca de J~ao 
Pessôa. capital do Estado da Para1ba 
em virtude da lei, etc. 

Faz saber a todos quantos o presen
te edital virem ou dêle notici3: tiverem 
e interessar possa. que no dia 17 do 
conent.e mês .. pelas 14 1 2 h_oras,. no 
predio n.0 _42 a rua da~ T~mche1:as, 
onde renl1zam-se aud1enc_1as. deste 
juizo, o porteiro _dos aud1torio~ .ou 
Quem suas vezes fizer. trará a p~bhco 
pregão d~ venda e _arremataçao a 
quem mais der. e maior lan;e ofere
cer, com o abatimento de 10"' do va
lor da 2n praça. os bens s~guin~es: ~m 
predio n.0 452 ~- rua M~c1el Pmhe1~·?: 
construido de tiJolo e t~lha, com t!es 
portas de fr~nte, ave.,hado por tre~e 
contos de réis <13:000SOOOI, e. ou_t10 
predio n.0 446, e!Jcostado. -~º pnm_eiro, 
também const,rmdo de t1Jolo e telha, 
com duas janelas e uma porta de frel"!
te, avaliado por dõze contos e qui
nhentos mil réi_s 112 :500 000), ambos 
em terreno foreiro. no valor total de 
(25:500S000); imoveis estes Pf:nhora
dos ao espolio do dr Francisco da. 
Trindade Meira Henriques, repres~n
tado por sua viuva dona_ Gasparma 
Lemos. na ação de execuçao de sen
tença movida por Mendes Lima f:t, 
Cia. E parn que chegue ao conheci
mento de todos, mandou passar o pre
sente edital que ·será publicado na 
imprensa oficial e afixádo no local do 
rostllme. Dado e passado ne_sta cida~e 
de João Pessôa. aos quatro dias do mes 
de junho de mil novecentos e trinta e 
oito. Eu, João Bezerra de Mélo F~lho, 
escrivão, o daiilografei e subscrevi. -
José de Miranda Henl'i<1ues. 

MINIST~RIO DA MARINHA. 
CAPITANIA DO PORTO DA PA
RAtBA - EDITAL - De ordem do 
sr. capitão de corvéta. capitão dos 
Portos deste Estado, faço ciente aos 
tnte:essados g,ue e~tão abertas ne~ta 
Cap1tama, ate o dia 25 de Julho vm
douro, as ins_criç~es para. exames de 
segundo com1ssanos, praticante. de pi
lótos, praticantes ~e maquimstas 
praticantes. de _motonsta~. pratican
tes de com1ssanos, terceiros maqm
nistas, terceiros motonstas, con
ferentes de cargas, motoristas de pe
quenas embarcações. mestres de pe
quena cabota.gem, patrões de pesca, 
arraés do porto, a serem realizados n_.i 
segunda quinzena de agosto na Capi
tania do Porto de Recife, Estado de 
Pernambuco. As out.ras informações 
seráa fornecidas diariamcnLe, aos in
teressados. por esta secretaria, das 12 
ás 17 horas. • 

Secreta.ria. da Capitania do Porto do 
Estado da Paraíba. em 7 de junho de 
18:nt - t.:h:,,eu Candido Via.na, .secre~ 
tárlo 

ALFANDEGA DE JOAO PESSOA 
- EDITAL DE Pit.:no AVISO "'ºB 
N.0 21 - f'ra·to de 30 dia!-.. - Pela In~
petoria desta Alfandega, se faz públi
co que, se achando as mercadorias 
contidas nos volumes abaixo mencio
nados no raso de .serem arrematadas 
para consumo, os .seus donos ou con
slgnalarios deverão despacha-las e re
tira-las no prazo de JO dias. a contai 
de~ta data, sob pena de hndo êste, 
serem vendidas por .sua conta, nos 
termos do titulo 6.º, capitulo 5.0

, da 
Nova Consolidação das Leis das Al
fandegas, sem que lhes fique o direito 
de alegar contra os efeitos dessa ven
da. 

M J C - Cabedêlo opt Pernambuco· 
- d numeras - duas meias barricas, 
t>esando 66 quilos, consignadas á or
dem, vindas pelo vapor ·• Bencns '' en
trado em 2 de fevereiro ultimo. 

M J C - Baia - ti numero - uma 
~eia barrica, pesando· 33 quilos. con
~.l&nada á ordem, vinda pelo vapor 

Benca~", entrado em 2 tie fevereiro 
Ultimo. 

ba~~~~-c~e~n~ont;i~le~~il~. uc~~si;;!~ 
da _á ordem, vmda pelo· vapor .. Ben
ca~ ', entrado rm 2 de fevereiro ulti
mo. 

F. Reis - Cabedélo - 1 :1ma caixa, 
S>esancto 277 quilos, consig:nncta á or
dem, vindn p1;:lo vapor "It.atlng:a .. , en
trado l:'111 29 dr novembro ultimo 

l F O C S -- flOl - urna cmxà.. µe..! 
•indn 8 quilos, consignudn à Insiwt.o-

A 1 s 
ria Federal de O Contra as Sêcas. 
vinda peJo vapor "Itatinga" entrado 
em 29 de novembro ultimo 

Solemar - Cabedélo - 22 - uma 
raixa, pesando 109 quilos, consignada 
á "Solemnr" Cin. Comercial 

Alfandega, 6 de Junho de 1938 
Antonio Gomf's Forte, escrturario do. 
classe "E"'. 

Qual o cr.itér1o 4ue se deve adotar no 
preparo de uma fórmula de adubação. 

5. 0 ponto - Noçõe.c; meteJ.:tOlógjcas 
do Brasil. Maquinas agrícolai; No
menclatura. Tração. Efeito do traba
lho mecanico !-Obre o.-; diversos tipos 
de solo, distinguindo os casos de apli
cação. Condições que uma lavragem 
dev~ preencher 

6.0 ponto - Estrumeiras - Estercos 
artificiais Pnrcagens. Adubos qui
mices. Quando adubar. Condições que 
influem no efeito das adubações nos 
solos. Enxófre. Elementos raros 

FALENClA DA f'lRl\1;\ El\tILlO 7.º ponto - Agricultura espe<'ial. O 

FARIAS, DE í'AMPIN.\ GRANDE. - :~l~~-in~s:~~r~,z-a~o~~l~~o() ~aitg1. e~~ 
Edital de ,·cha.hilitacilo. - O dr ,J\1- na de assucar A l-,at.atinha. A batata 
lio R.ique. juiz de direito ela 2.a vara dõce. o fumo. o coqueiro e outras 
da comarca de Campina Grande. rm palmeiras de vnlõr. Parreiras. Climas 
virtude da lei, etc e solos para essas culturas. Espaça-

Bebé 
aos4mezes ... 

Si !! uma crianca normal, 
vira-se sozinho no berço, 
,evela desejos de agar· 
rar os obiectos e da sua. 
alimenlacão devem fa· 

Faz P;aber nos que o presentt: edital menta. 'Tratos cultunus. Colheitas 
virem ou déle conhrcinwnto liver('lm, conservação do produto Doenças e 
que por parte de Emilío Farias, esta- pragas. Tratamento 
belecido nesta ridnde. por ,,eu advo- ~-ºponto_ Como escolher uma pro
gado dr Aluisio Afonso Campos, foi pnedade agricola Consiàernções a sc-
~~r~~~~t~~tit:~t~0 r~~u~~i,

1
~~e

1
~~o ci{~~~~~; rem observadas. Cotpo avaliar uma 

habilitados e demais documentos exi- pr~-~r~~t~~e ~g~i~l~~~ramento das plan-
f!~~~ ~~~ t!!:n!~d~~d~r: f~~a d~et~?i~~ tas cultivadas. Método de selrção. Ai

Falencias ~~!~cã~~d;~.ls 0~e c~;~~~~~t,~~li~~aç!f_ 

FAJUN:HA LACTE~ §~.:a,,::::.~-
NESTLE ~t 

., ..... i 

E para com;t.1r. mnndou passar o godão, milho e fumo. Como se faz 0 
presente edital com o prazo de trinta cruzamento da cana de açúcar. No-
~~~lq~~~s~r~~1~~r~u ~1~;ere~~!:o cipº0~:~! çôe_s de sele~ão de algodão, milho, ba-
á rehab1lltac~l.o pedida na confo1 ~1- tai~~ºhapgn~~n~ Sementes. Valôr das 
reide do ~ l. do art. 146 da refe11da bôas sementes. Germinação. Como se 

· . . 1 procPdem os ensaios de germ1naçâo. 
Dad_o e p_assado nesta c1~ade de Energia germinativa. Purêza. Valor 

Campma G1 a~1de, em ... ~ de ~unho de cultural. Expurgos. Multiplicação por 
1938. _Eu, Ne_1e~ Pe_1e11a d_os Santos, borbulhas estacas e b lb 
escrivao, dat1lografe1 e assmo. O es- 11 o po~to 'Lavo u 

0
.5.· • 

cri".ão. !'lereu Perei~·a ~los s.antos. i ª:J possibilidades - no' B~!!u.se~?'D~yf~~~ 
~~ 1~0~~q~e~i~g~~~tu~~~ r/t~co;f~~= Crosps ". Irrigaçã~ ~ suas vàntagens. 

~rivão, Ncren Pereira. do~ Santos. :_P~.~~!ct~~;i~/~é[~â~~õ;!~aq~a~\~~~~ 

EDITAL - Srcretaria. da. Agricultu
ra, Comercio, Viação e Obras Públicas 
- Programa para o concurso que se 
,•ai proceder para o pro,·imenlo ele 
cargos de lnspetôre::; Agrícolas - Para 
conhecimento dos interessados. torno 
público que é o seguinte o programa 
para. o concurso que deverá realizar
se, nesta Secn~taria, para o provimen
:o de cargois de Insµetõres Agrícolas: 

1.0 ponto - Solo. Como se fórma 
o solo. Solos coluviais, eluviais e alu
viais. Solos dos climas humidos e á
ridos. Alcalis. Textura e estrutura dos 
solos e sua importancia. Como conser
var a bôa estruttu·a dos solos. Erosões 
e manos de ev..té- '"s. 

2. 0 ponto - A humidade no solo 
Importancia da agua. Como a agua 
s~ mantêm no solo. Como aumentar 
a retenção da agua no solo. Conser
vação da humidade 

3.~ ponto -:- 'J'.rabalho das ma_quinas 
agncolas. Discnção das maqumas e 
val~r e emprego de cada uma. Porque 
se ara e quando. Arados de todos os 
tipos. Grades e destocaclõres. Pran
chões e rolos. Semeadeiras e destri
buidorais de adubos. Ceifadeiras. Ou
tras maq_uinas agrícolas. Maquinas a 
tração ammal e mecanica. Ação das ma
quinas agrícolas no solo, na conserva
ção da humidade. Quando empregá-las. 

4.0 ponto - Adubação organica, mi
neral e vêrde. Estéreo e seu preparo. 
Principais adubos azotados, potassicos 
e tosfatados e seu teõr. Aciclês do so
lo calagem. Poder "tampon" do solo 
Lei do minimo. Lei ele restituição. 

çao das . aguas. Canais. Drenagem e 
seus ef~1tos sobre a constituição dos 
solos. Diversos tipos de drenas. 

12.º ponto - Calcular o volume de 
agua de um rio ou canal pelo sistêrna 
do flut_uador e do vertedor. Cálculo da 
poten<:ia absoluta duma queda daaua. 
Carneiro _hidraulico e seu principio. 
Dar croqms _de uma bomba aspirante 
de uma aspirante premente, de uma 
premente e de uma centrífuga. 
• 13.º pon~ - Zootecnía e seu fins. 
Allmen_taçao do gado leiteiro. Raças 
de bovmos que melhor se adaptam ao 
Nord~ste. Fenação. Enstlagem. Corno 
deve ser empregada a torta de caroço 
de . algodão na ali~entação do gado. 
Avicultu1:a e sua 1mportancia Dados 
sobre apicultura, sericicultura e s.uino
cultura. 

PONTOS PRATICOS 

l.º - Montagem e regulagem das di
versas maquinas agrícolas 

2.0 
- Nivelamentos. 

_3.º - Levantamentos de curvas de 
mveL 

4.0 
- Determinação do PH 

5.º - P~eparn~ã_o de larni~as para 
exames m1croscopicos 

. 6.º - Determinação da pureza de 
diversas sementes. 

. O concur_so em apreço terâ inicio nn 
d1a 20 de Julho do corrente ano 

?abinête ~a Secr~taria da Agriculi~1:: em Joao Pessoa, 16 de maio de 

ri:;,ancisco Vida.l Filho, diretor inte-

TONICO BAYER Ú"nte de 

Admi~stração do Dominio da União 
na Para1ba - EDITAL N.º 7-A _ 
~foramento de Terreno Próprio Na
ci~nal - De ordem do sr, Delegado 
Fiscal do Te~ouro Nacional nêste Es
tado, faço publico que o sr. Severino 
Francisco Pereira. tutor dos menores 
Ger3:ldo rereira Lima, Maria José 
Pereira L11na e Severina Pereira Líma 
reque1·eu_ o aforamento do terreno pró~ 
prio nac10nal, sito á travessa Solon de 
Luce~1~. ,na vila e_ distrito de Cabedêlo, 
:~~~c1p10 de Joao Pessôa, neste Es-

Os detalhes tecnicos e demai1; escla
recimentos constam do edital n.º 7 
publicado no jornal oficial A UNIAo' 
désta _capital, em sua edlçã.o de 3i 
de ma10 de 1938 

Admi~stração ~lo Dominio da Un.ião 
em 31 de maio de 1938. ' 

Sa~i~o de~ Campos, encarregado da 
Admm1straçao. 

ADMINISTRAÇAO DO DOMIN10 
DA UNIAO N-,. P~RAIBA - EDITAL 
N.º 2 - A - Aforamento de tel'renos 
~e marinha e proprio nacional - De 
ordem do _sr. Delegado Fiscal do Te-

~?i~~o q~!c~o~;,
1 

~~~1doE~\;!º df;~tiJ~; 
requere~ o aforamento dos terrenos 
d~ marmha e proprio nacional benefi
ciad~s com as C?-sas n.ºs 30 e :12, da 
avemda Négo, situados á praia deno
minad~ "Ponta de Mato", distrito de 
Cabedelo, munlcipio de João Pessôa 

Os detalhes técnicos e demais escl~
re~imentos ~onstam do edltnl n ° 2, pu
bhcado n~ Jornal oficial "A U .. "ITAO" ~e:r~ ~:p~~t em sua edição de ó df 

Administração do Domin10 da União 
em 5 de Maio de 1938. 

Sabino de Campos, escrivão en. ... arre
gado da administração - Class~ G 

Administração do Dominio da União 
na Paraíba - EDITAL N.º 3-A -
Afora~cnto de .terrenos ala;-ados t
acresc1dos de mannha - De ordem do 
s:, Delegado Fiscal do Tesouro Na
cional nest~ EstaQo, faço público que 
o sr. Hennque Justa requereu o afo-

O TO NICO BA YER é um precioso auxi
liar do desenvolvimento normal das 

creanças, tornado-as fortes, sadias e alegres. 

• Rapidos e permanentes são os effeitos do 
TO NICO BA YER: enriquece o sangue, VÍ· 

goriza os musculos, fortalece o cerebro e 
os nervos. As creanças o tomam com prazer, 
~evido ao seu sabor agradavel. 

Que é o Toni,o Boyer. O To11ico 
Bw'r't'r" contJm t·it41mi11u~, ex, 
trt1ctos dl! /ig,icfo, Nws1,lmto!i, 
calcio t' outros dem.:ntos ck 
~rnndc ,·ofor reconstituince. 
.Sua /ornrnfct rl'~uhou ele fon, 
i;os ani10.ç de c~r,ulo nos fn-
111osoi Luborawrios Ba)er. 

Poro que serve o T0tti<o Bayer 
Contr" dcbilidadc, e1,1;ow
mcn10, cL·prcHãu 11cn·u~u, f,1l· 
to de apt1t·lite, ncura~thl.'niu, 
d.,,fJt·f>.\Íu,._ anemia, t·n/rm/HC• 
c11nt·11t1i. (:.. laml)em idL'Clf J,a, 

;l~·/1~!:"~j~:r e::/~~~~/!,~J:~t11J;~ 
hilitunk.,. 

Dê Tonico Bayu a seus Filhos 

TONICO 
BAYER 

BOM PARA TODOS 

r~mento dos terrenos alagado:; e acres
c1~os de marinha. sitos á margem dl
reit_a do rio Sanhauá, em frente á. Es
taça.o da "Great Western", nesta. ci
dade. 

Os .detalhes técnicos e demais es
clarecimentos constam do edital n.º 
3, publicado no jornal oficial A 

~\~ºde d:;~º e~~itf Jas~m sua ediç:io 

Administração do Dominio da Un1ão 
em 17 de maio de 1938. ' 

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

EDITAL DE CON\'OCACAO DO 
~(!Rl - _O dr Sizenando de- Oliveira. 
JUJZ de direito da 2.ª vara da com:irca 
da capital do Estado da Paraíba.· em 
virtude da lei, etc 

Paço_ saber. que tendo sido designa.
do o dia 14 de Junho p. vindow·o pe
las 8 horas. para funcionar em su~ se
gunda sessão ordinaria do rorrente 
ano o Juri desta capital. procedi de 
acôrdo com a lei, ao sorteio de 13' ci
dadãos jurados que com os três já 
considerados sorteados na fórma do 
art. 39, § 2.0 do dec-lei n.0 167, de 5-
1-938, formarão a lista dos 21 que têm 
d.e servir na aludida sessão, tendo 
sido sorteados os seguintes: - 1 - Dr. 
Raul de Barros Moreira; 2 - Dr. Ota
vio Ferreira Soares; 3 - Dr. Osorio 
Lopes Abath; 4 - Francisco Carva
lho; 5 - Antonio Muribéca: 6 -
Manoel Moreira de Menezes: 7 - Dr. 
Manoel Medeiros Coutinho; 8 - Luiz 
Paiva; 9 - Luiz von Sohsten · 10 -
\1iguel Reis: 11 - Dr. Maria Gusmão: 
l2 - Dr. Alfrêdo Monteiro; 13 - Do
niciano Nunes Soares; U - Antonio 
::>essõa de Figueirêdo; 15 - Antonio 
-:lirnaco Ximenes; 16 - Dr. Claudio 
=--orto: 17 - Eduardo de Azevedo 
:;unha: 18 - Dr It.âlo Jofili. Os três 
jurados já cOTlSlderado.s sorteados na 
órma da lei. por não terem compare

·::ído á primeira sessão ordinaria deste 

~
1~~1:te~:~ª\ ~~";. t'~{:ª8~~::~ 

de Oliveira Lima; 2 - Dr. Pedro Ben
to Collier; - 3 - Dr. Olivio Marója. 

A todos os quais convido para com
parecerem á sessão do Juri tanto no 
dia referido á hora indicada, como nos 
demais enquanto durarem os traba
lhos da mesma sessão, sob as penas da 
leL 

O Juri funcionará no p1vimento 
terreo do edüicio da Sociedade de Me· 
dicina, á rua das Trincheiras n.0 42 

E para que chegue ao conhecimento 
de todos passei o presente edital que 
será publicado e afixado legalmente. 
Dado e passado nesta cidade de João 
Pessóa, aos 23 de maio de 1938. Eu, 
Carlos Neves da Ft anca, escriv:io das 
execuções, o escrevi. (as.) Sizenando 
de Oliveira. Subscrevo e assino. - O 
escrivão, Carlos Neves da Franca. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
JOAO PESSOA - DIRETGRIA DE 
OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS -
EDJTAL N.º 2 - De ordem do sr, 
Prefeito Municipal. torno publico, pa
ra que chegue a.o conhecimento de 
quem interessar possa, que a Prefei
tura aceitará propostas, para a venda, 
em hasta pública, ele uns terrenos 
pertencentes á mesma e localizados 
ás ruas Amaro Coutinho, junto da 
casa n.0 124, com a área de 96m,2 70, 
Baráo do Triunfo com a rua. Gama e 
Mélo, com a área de 117m,2 79 e Ba
rão da Passagem, esquina com a tra
vessa do mesmo nome, com a área. de 
97m.2 98, tudo de acôrdo com as plan
Las arquivadas nesta Prefeitura. 

Sómente serão examinadas as pro
postas recebidas sob a base minima de 
l5!SOOO o metro quadrado para o pri
meiro terreno e 25S000 o metro qua
dra do para os dois últimos. 

As propostas deverão ser entregues 
ne!',ta Repartição, em envelopes fe
chados devidamente legalizadas, até n 
data de 20 de junho proxtmo, quando 
deverão ser abertas, ás 15 horas desse 
dia. 

Prefeitura Municipal de Joio Pes
sóa., 30 de maio de 1938. 

Antonio J•erelra de Andra.de, dire
tor. 

EDITAL DE 2.ª PRAÇA COM ABA
TIMENTO E PRAZO LEGAL - 3' 
co.rtório. - O dr José de Miranda 
Hrnrique, Juiz Suplente em exércl
cio na 3.ª vara da coma.rca de João 
PP:-i.sóa, Capital do Estado da Pa1·aiba, 
em virtude da lei, etc. 

Faz saber a todos quantos este Pdi
tal virem ou ctéle noticia tiverem e 
interesar oossa, QUe no dia 15 do cor
rente mês, pelas 14½ horas, no pre
dlo n.0 42 da rua das Trincheiras, 
ando rea.lizam~e as audiência.s de:a-
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:e D 
JOSÉ PINTO 

ADVOGADO 

Campina Grnncle - Rua Afom;o Campos, 
8~ Fône, 210 

IRA, IIEUSl Df ANDRADE 
C"..o» .. llurte . - Jl.&a Barl,o d.n 'lrlcmplli•, IH -t~· "~••ir-. 

OONSULTAl!I - D• 14 /.'li 17 HORA• 

--- Rell1.deneu.: - ~ 

SlJA IEPITACIO rt:S!IO&, •• 

DEMÉTRIO DE TOLÊD0 
ADVOGADO 

(CRIME, CíVEL E COMÉRCIO) 

Res.: R. Dr. Péregrino, 73 

João Pessôa 

..-============-, 

DR. ISAAC FAINBAUM 

A UNJ.\O - Quad11 -r~irn , 8 dr jun.ho d~ 1931' ~ 

e A 
CLINICA MEDICA E PARTOS 

DR. MIRANDA FREIRE 
(h~lnt,·rn .. rr1dri.r11t ,. f" f"'l -ln('dh·n h,fr1·110 d<t Rn111"pll1d 
l'edrq TI dn Rflfif<" l"ntllf'~ n101 Hu~plt~r,. dt1 S. Fr:1nl'J,111·n 
rte ~••UI " Ra.:tt.JI. ( '11"18 dr MJ.il'ri,•ordi11 t.lo Rio ri,• .h ,nf'iro), 
l}OENÇ/lij DO CORAÇ/10 1,; AOlfl'A. E:l3TOMAGIJ, i"f. 

OAOO TN'lf.:<:JTINO 1•: HINR 
( ' j)mmltíl" tia .. U M'i IR hnr,t.lJ, 

OONf'ULTOIUO: - mrmm o,,; (',\½IM', ~~· 
RESIDENCIA: - AVF.NUIA PAl>Rh ~WIRA. IIR 

João Pessôa -::- Parahyba 

,_., ,0ii:v"Ê10 ;·rtN J; õt;~i. .. Nrifi l 
DO l)l8PP;l'!RAIUO l)F: n(l;H.MAT"LQQ{A ll: l.tr.PR.A IJ() 
D. 8. P. OHlGFF. [\A CI.TNICA nJr:J?.MATO ftYPRil.JJf'.1114.· 

PlJJ.CA f)() HUAl'n'AI. .. St\NIA 1'1AB•:J, .. 
1.·r,..t.11111rnto t»nr 1unt'r11,mt1 f"•l)('('l•llvdot de •"n., ("•VI .. 
ahaa) , pyttrJ r1-•ta \'cnfonl11r ( PS\,Ul()4) fiiil7-f'lnlita., •l<1rraa , 

llnrnwu tl.811 •nluo1, • Ur('tffr11 fll;o cPnrrt 411lt,f'lhuto 

l 
Or1e11.tAç,o moriPrn" J1Jl I t.1<'rA.P"UI kl\ (:1,. .SyphlJJA ~ (1" 
Lepra - PhJ'~lot.lv•rJtUIA dr>rJ11/l\.olo5'1Cfl (PllrA l'lntrt,a 

. lll!n~ Verrn.rll)n - rrnn1~.1r-,-..i 1111tJ1M1no f'OACTJl~i;Ao 

part. 0 tnll\rnrnt,o do~ tutuore11 maltgnn• da v~fl• íl 
DIARIAMJl.NTF. DAS H 1[~ A'l'l 17 EIORAF, 

~ll.ltfJrltt: - ,l>rsqa~ ti" (',-.xi .. , 1194 - 1. • ... , 
JOA O l'l:BtlOA 

-~___..,, 

DOEN<,:AS nos OI llO~ 

,i11, N. COSTA IIRITTO 
K.l..·.l~,Sl8Tl;N'I1" JH)R ~F'l(VH .. 'Of. n• OI ROfl J)() rao ... 

~4N~OU NO ltlO 1>10: IANO:lllO 

OOITJ,J61'A lJO J.-.fOAT'lTAI, AANTA J.l:\Ao,:1 
T7'b1Jl~JJ.';o ~9dk,n ., "Pf'f&ietrin d"" 41nrnra,i ,lo~ ou,,. 
Con4ull..orto: - Rua. fl11rJUe de CR:Jl~:o1, ?'11 (Alk1 <l a r·11~r 

rn11-çJa Vérn.a, l." 1,ndJt.I J 

ftr•h1FnJç,l: - AvrnJcfa .ln"N'• 'J'11•ora , iliJ 
Oom;ult.aa: - naa 10 1[2 aa 11 e claa HI t.l l 'l huí--.. 

1 
-=li 

FLani1tent.e de CHnlc" Medica d') ffg,pllal 4, C'.,.ntf' r:========--=====cc;c...--=<===- -.=.J 
narJo. M.edlco do Rut11>iU\f Santa J\t1bd #1 •ht Jnsftf .. •n 

11 
DMnçao ~ºO~~~~~,:!J~0:~R~!~:~~8,ntt"r<no J OS}: MO U S { N H O 1 

Uga,io, rln.,, sangue e ~~,:,;;1f~j,J~t/:."'"'\Q d• ,w,ir• c01 heul• A • V O I A I Q 
Con••l'!@t1o: - Rua Ba.rio do Trlumpbo. ,Jt:, _,... J." •nri,r. 

Resideneia: - Hua flal"iw do Triumpho, :in:{ TAMBIA' -:- João Puaêa 
ACCRJTA CUAMADOS A QlTAl,QUF..11 1JOlt/\ 

1.ABORATOJUO DE ANALYSES MEDICAS 
- DO -

DR, ABEL BELTRÃO 
J-:x J11lf"1 n0 do (.~}Jor~tol'iq do ltu<,rlf;.d Pc:-dru JI f'DJ Rf'riffll 

• ad11;1I u1RIHh, d\l"'o Hu"luH.u-,.. ( 'olu11la Juliano Mordca 
e Sattt.4 h;tbrl. 

HORAlllO; - Das 14 ás 18 hora,. 

!tua Harào do 'l'rium1ho, n. 0 4·1'1 .1.0 andar 
JOAO l"F.SSOA l'ARABYBA 

GARJNt.TE ELECTRO-OENTARIO 

Da Cirnrirííi-H<"nlíRla 

lllUALVA GAMA 

1'.l1111ra Círnq1,i,·a P P1olhP~I' Odonloloi,tirn 
Orlonlopnii<; 

t · ..... .,1~.-1"'1 - n~,•~ 41~ <'a..-lN. Rlt - 1.• .,.--., 
llQNl!tn,TAS - DAS 1' A 8 11 HORAS 

===='-"======--~ 

OSVALDO TRIGUEIRO 
A I> V O (; i\ ll O 

r:ua .l\k>-irn +-- l(iJ, ~.º :ct11dar. 

RlO D~ JANEIRO 

/,-

BEL. APOLO'NIO CARNEIRO 
NCHJREGA HA Cl lNHA 

Al>VO<;AUO 
(Civcl e Com111ercin) 

Uua Hal'ão da Pa~Hage111 n.' 60 
( Primeiro anelar) 

<Por c1ma no Ban,,o 'Jentur,. Jr..oa Mon,eiibor Walfredo, 487 1 

[ 

Comolbu: - D,: tr, ás li hor~ fl hl.J'lttttH•rtt... 1 l 
'==~===-============~~~~===~===~~~~~-=====~======~~~~ te iuizo, o porteiro dos ~uditórios ou 

I 
vP.rão srr r1wJacln,;; a Df"legariri Fl~-

1 

tu:w a compra cio malrrinl consl;1nt<' Aureliano da. Cruz e d. JÕsefo Maria rrilórlo ck.'51.l C11111ln:.:in. rdP á~ 14 
quem suas vézes 11.1er trará a publc.o Cf.tl <'In f:"nvrloµ~:::, f,•f"lrn.rlo. elo nlP!•ano da Conce1.·ção; e ela, ele profissão ~l<?-1 h~rn"i rio llln 11 10ttzf'>) clf' _.iunhn P.ró-

mab dér e maior lanço oferecer. c,111 ra1ba r-n1 3 dr~ .111nho lll"' 1938. Vwctio e Obr;:1,<; Puhhcas. em João Pes- ela Silva e d. Maria Carlina Ccle<-.ti- tt·1 1do a prlm,·1ra. -...\'lo cslac\u;tl <Ir 
prcgão. d. e renda P arre.mat..ucfio a qu-:o.m .Gabtnête d3 DclQg.Rcin Fis<'ul na Pa- .sc.rvic.o d,... Co. mpn~:,; cta DirPtoria ele mcstica f' filha ele Francisco Bas1ho x1mo. df',·,·ndo _ Ylr c·m lrC':-; (3l nas. 

o abutrmento de 10 ', do varar <la Ar11aldo de FiyucirP<lo, chefe do ga- sõa, 31 flp mnto <if' 1938 no. êstes, moradores cm NO\la Cruz . ..?$íl00 e sí'lo c\C" sa 11<!1· 
n.i;altacão. o bem segumtt:: 1 cn,;;a 8,- bm,..,te. .J::~:" f<'hc-ira t;,-p,.to, cncaneg-ado d:lqu(Je Estado. - Nõs ~1wol11cros dcvr :,C'r decl:H;Hlo. 
t :ada a rua do Riacho, 11.º 826. CO')~- Si alçuem souber de nlgum impedi- por fora , "CONCORRF!NCJA - DE 
trili.da a frente de tijolo f' o resto rie REGI:-;TRO C' IVJL - E])l'f'\L - menta. oponha-o na fórma da lei OLEO. ~NEUMATICOS E CAMAnAS 
taipa., co1nplet.ament.e deterwrada. t·.m1 llil·P.toria ,tt- Viac:fio ~ Ohr:1, l'úhlkas Faço saber que em meu cal'torío, nes- DE AI: . , .,- ". ~ Rl'-
3 portas e l janela de frente, ~endo - Scni"O dt' C'ompl'as - EDJT.\L "·º ta cidade. c.orrem proclamas para o João Pessóa, 7 de junho de 1938 . Ü<; J)l_?Pº11,<'ntcs dE'VCt,\O faz, 1 t" mm 
que esta- com parte de.o:;manrhada. em 1·! - ChfltTHl concolTC'll!c~ ao fornf'ci- c;\San1cnto civil dos contr::1eilles se- _ < <'bN_!ono <lc ftC'nr.lns clcst;,~ cl~la\\/ or 
1~rreno foreiro a dona Serafina, a ·a- nwnto elo ~C'f,{UllllC' lllAtf'rlal. confórme gu.intes· 0 escri\lãO do reg1s~ro - Scba~liá9_, _cn~~tt C"!r ,rlrnl_lC~~·--d~.g\1.1 vc\j~~ f~r-
lladll por qUi_nhentos- mU réis . . r01vli'°Õf:"S nb;ctho· .João Siqueira Florentino e d. Edit.h Bastos. · · ··1<'PJ .0 · Ro>H!-O·Vj -'~1\í \

1 
·~ arnn-

1500SOOOi: CUJO imovel foi penhor;.~do Par.t o f'tlifi~i,, díl ln~lituto <lc Mnclrnclo ela Silva, que !'iâO solleiros, - ~~ecu;wuto.l~ tia SClVI~ \~ 1:c;'it[IÇÕ.O 
a J.oão Ve1iato RibPíro, nu Ação E,e- _ F.du1·;1.("ij.": _ ma,ores e naturais cltste Estado: êlc. í'01\11SSAO nF. Si\NEl\MENTO OE 1 

1
10. '? cot; 1:.1 °· no cris e - ~ 

cutn-a que lhe move o Banco do Es- 4.293 - rwdras (I(' 1oclapó vc1nielho. l)Q}dado da Policia Mililai· ctêsle Es- CJ\l\fPT'.'JA GRANOE - C'o1tcorr(·ncia caEpiopos f _ a ado· dn proposta. 
tndo da P~raiba E para que che:fue df· _crram1ca tir>o Seio Caetano ou tacto, filho àc Agripino Siqueini Fio- - Ellll'A~, N. 0 4fl - AC'l1a.-sc nbrrtn 

05 
'~o~,1~~

1
;

1
~1~~~

5
se~c~erã~ ~aprcscn'taf 

no .conhecimento d~ todo.e; manuo~t equ1,..alentc. . _ _ . l·enlino e ele d. Emercnciann cordeiro concorrc>n~·1a porn. o fornrcrnwnlo _ a J · 'b . 
1 

. . 
0 

to~ fcch,ral estndual 
pas~ar o Jlr~f.ente edital que sei-á :i.f1- o~_ ~oncorrcnte~_ dr..f'>rno ;iprt.•wnlar Siqueira. êstes moradores no muni- csla Com1s:;...'l.o. do .seguinte matcnn.l ~c~~u~~lc~)~~/!~ci c~crciclo p;sSaclo, bem 
:q;ido n? lorn.l do co~tum~ e puld,c,1-lamo.,t.ia do mate11nl. cipio de Princesa Izabel ctê.<;lc Esta- 200 1duzcnto,) lltros .de oiro p.un c1 .:- dr que trat.o êstc C• 
elo na 1mprcu!>la .oficial. _na f~:,rma dn ~ Os proponen.tes deYerão _foz~r no do. e ela eleitOra. d~mestica e filha molor. viscosidrtclc 50. 'cinc?Cntn) 1 ~

1
~l~f ~ C'nuçao 

!ri.:. Dado.~e passado nesta cidade. d.l' 'J.e~on_1.·o do E~tacJo. um~ c.·.rnçao rm ele Jo'iê Machado da Silva f' de d. Lina .400 <q. uatrocen.tosl 1clem .. idem. 1d,•m 0 _ .
0 0 tc.s obrigar.-sc-ão ator~ 

Joao Pessoa. aos quatro dta'i do ;ues clinl~en-o. de 5r, "obre o \alor provavel Cavalcantl de Amomn. sendo est.es e v1sc·osidade 40 1quarentn1 _ ar.s 1/~tft
0

11~ 1 compron;isso ri que se 
de .Junllo de I!ill novecentos P trinta dlJ lo1nPr.:imcnto QUt' servira para ga- 05 contraentes domiciliados e rcsiden- 200 •clu7en~o~) ulem. 1c1<•111. g:rosw ~;·opt~zciein. caso t.cja ACCtt::i a ~113 
P oito. ~~·- Joao Be.:.e.rra de_ ,,t,,..l~. F'

1

- rant1a ,.d? c01.)tráto, no caso da. pro- tes nesta capital. a avenida. Min. as.· j Jmr; chfc-rcnc1al. . . , . 1 propo.stJ, nssinondo. contrato no Es-
1~1~,, es1.:11vao., o datilografei e subs- , po~ta ..,ri aceita. , ,· . _ . . Gerais, 291 j Ll <qt1ln1.el galoes de oh;o }laia ,l- critorio dC!sto Comls.<;;âo. cm presença 

,· 

CJ e, 1 - Jo~e de Miranda llrmr1<;Ut; ti:t~ J)~~po~;~rlo:~~Ó,~~s se~ ~:s;~i~~!da~ 1 Antonio A.l\'C'S Pequeno _e d. Sa11ti- , m~~tefoc~\~;zc) idcru. ick•m. pi:irn lrC'iO. do promotor l_)Ublic~ clt;::;t_n 1 cldnd1ri 
d(' modo lt-g!\'cl, sem rn3uras, emendas na. cto Nasc-1mrnlo. que sao ~oltcil_o.s. 4 !Qtmtro) pneumâticot- 9.00 - 18. j cl~~ltlO do pra_10_ ric.1m:l c1.tocs~· ~o-

- ou bou-ôes. cm duas vias .. '-iE·ndo uma mmore.s e_ naturais clrsla capital; _ele. c-om. 0 numero minimo ele 12 rclO:lCJ 
1 

µ1.e_v.~a ca~1ç110 a1~lt1n.dn_po1. ~ ~ . 
devidarncnLe r-;rlada 18e1o e.staclual dr artit-ta !pmton e filho dos Jalec1dos Jonas l nu!'õsao, f!.'lO inlcr101 a ,l , 1cm~o P~1 

2SOOO e eh.' Edur:açci.o e Saúdel c,m- Antomo Alves Pequeno e Rosa Augusta 1 (qu·~tro) pncumátko.s 6 50 _ ~O cenl.ol, .<;;obre o p, v..ilor /º fo1J1cc~1~c1~; 
11::ndo prN-o!:i po1: extenso e cm' al"'a- do N~scimcnto, e ela, de profü;são elo- itlcm id.cm idrm 6 tsc>isll ionus · a qn(ll IC\citei . c_m {1nn· t° (;.,5 ~err~ 
rJ.Smo!'l . - º mest~ca e filha ele Manu~l Jo:::é cio 8 ( 01to) pneumâlicos· 6.00 - lG. idem. no caso ele rcsc1::;no c º, ~0~1 .1;:Lnd~ i1 

DELEGACIA FJSCAL 

EDITAL N.0 
2 - De ordem do sr O::; propone11tcs deverão marcar p_r~- Na.sc~1cn!o e ri~ d. Mnna. Jul!a do lclcm, ldC'm. 6 r:wün Jonas ~~l~~'l c:~;

1
t~fi~~~~1.ls~á~'.u e, tu ' ' 

Delegado Fiscal e de 11côrdo com a \U- 1.0 pura entrega cio nu:tte1.·i.al _oferPc1do. F.~pn1to Sant.o, scudo que est.es ~ o:s 4 1q11rifro) c,rn1aras rlc ar, reforça- lt F. :a ·esrnado ú Conib·/ío 
O 

direito 
!.011.z:ação con5tante do prott's~o n.0 Em scpau1do elas p1oposta:-;. os con- contraentes são clom1ciliados e 1est- elas, 000 - rn 

I 
H, /:i _ ,··<,C'nl· rli.'n

1
',,,;,clo n no-

I7!1.~1F'19J8, Hc0. aherta. pelo p.·::i.zo concn~cs devcrf~o_ npr~·bent.ar ~·ec bos 1kntcs ncs(n cnpital. á rua Porfirlo 4 fq.uatr<?J lclem, idem, (i.30 20 ~,; ~~~~~
0
\.

1
~

1
~t\~,-

011
\il'i:\,;u· 'ck cfctwir 

de 30 dias. conc01Tenc1a para alu:·.U<'l de l1a\er pag<? O;,, impostos tede1nl. e.:-- CO!)ta. 650 8 101to> 1dC'.m. jd<'m. 6.00 - 16 _ . ,'1 colllpla do m,i1-cli:il ('OJ1:-;l.an1c (]it 

do prcdio n." 15. sito á rua Pr dre laclual. munk~pal. bem como d~ cni çao Francisco Davi ele Lima e d. Emi- Se-rã fornec-1d~ umn ,rn,ostra 1mmm,1 me.snrn. 
110 

todo ou c..·m p:iitc 
Lui1. em Alagõa Grande. neste E;ta- de q.ue .trata t.!~te ~di_~al _ . .· _ lia Franclsca ela Silva, que são mai- fie_ 4 'C1~rn .. 1ro1 htro::; pnrn °:" oleo_~ lu- Campina Grnndc 27 ele ;

1
w 1o do 

do, 11! co116ena~ão. PE'lo µrec:-o de du- As p_~op~stus dc\e1ao M?l enhe{.uc-s ore~. naturni:s cil'slc E.stado. rloml<'i-. hriflrn,h<'~ de 1 1rn11) llllo pn1a os 
1938

. 
stnlos mil réis f200SOOQ1 anunb. ou n.C'ste ::.;f'r_,1co. que funct_onR no r.\lA- liaclos e residentes nu vila de Cabcdé- , llemn1s. • 

;;~:~~:;r!~ ~;,'i~f~~~el~~:li;~to 
1 ~~~i~t ~;~ ~~s \~~~~~t~~~l.~b:.;~~l~ugl~c~~r-•;t: l.o .. dest.a conrnrc~ da ~apltal e s~liei- VCJ~,,; t~~~~t:;P~t'~;\1:~:~:~::-0 cl;;r~~it~r~~fg:l\~1- Jon;h ;\l.111.:·abdt-;1, t·o11ladu1: 

.\s nropo. t:is devPrllo ser esrrita" ,.om a::: 13 horns <lo dia 1:; de Junho vm- 10, •. pc1nnlc D !e.1. po1él)l c:~'ldos tr- . Ser~o :mbstltllic1t1s pcJv fornecedor vrBTO - Jo.sé lt.·n1;1I, <'111:cu!Jl'ff'l· 
tlarez::\, indicando em alga,·1smo P por douru. em envtlopes dt:vidamerHe fp- 1.1.gtosamente, desrtc 1931 · _Je. feno- os pneus 011 rnmor:is de ar CillC'. clen- l~\iefc 

~l~tr~r~C'l~'~~~,.~~ ~f.~~~~-~~ cdr~~l;1:1ft~~ ch~~°;;rol)Ont'lllCS Obt·ig.lr-se-ão ,1 tor- ~l~;·:J~O!~~~'>q
1

f
1
~
1
~~~3o~~Ji~e~H~~c;!e~~~ },1;~i~)~r l~~;~ll ~:~.ll~~l~S ire ê~~~~(;~é3~~C~l~~ -----

r. ~"'.lJ;CliCia: do Codigo dt Co1-:-:i1>Hi- nar 1.:fetlvo o lompromisso a qu~ se ma e Fortunat·:, .,!"1'nrla d~ .concekao, ou por drf<'ito de fobrk;.1çiio. 1 IARATINHAS lfU.DAI 
dac'r: o prazo do \'.,Ontrato ~tJ~ por propuzcrem. caso t-eja acdta a 1,ua e cl:l. de prol1.)sno .c1omcst1ca e t1lha o µra.t.o pnra c-ntrrgn cio 11,nt<'n,,I 1; 
3 ano· obri;;ando-se o propJU mt~ proposta. M ... mnndü contrato na Pro- dos iaJcciclos Fr:1nc1sco Bento da Sll- de 15 lqulnzr1 di·1s. :i contar d:1 ar ... ..,i-
p,..io, nece.s-luio~ repnro°); e con e··vu- cur:HlorJa da f'az<.:nd.1 com o ))rA.:lO va e Marln Teresa da Conceiç~o natura. do controto. 
cf;o ôo prPdiO. entregando-o na:: 1,1e~-- máximo de. 10 dia!-; após ~olucionada a Tomaz de OlJvrira r S!lva e d. A:1- o preço enlendc-:-..c para o materhil 
ma.s condtçôe.., em Que receh~!" O toncurrení'la _ t.onta Augu:sta ele Oltve1ra, que M\O poslo no Almoxarihlclo dc~ta Cotub· 
r,11a11,.tum do aluguel ~erá reC'<Jll:ído. A coui;no rle que truta r>bte Edital nuüorr~s. natural:; do Estado elo Rlo sao. , 
alleant.adementc. até o dia 5 de t:ada\ · l'eYert.eri'i é. i'!H'or do Est~do, no C"nso GrandC' ri.o Norte, soltf'iros perante n Será rccu~aclo o rnat.erial dHcre11Lc 

~-~;c1t1ªde~r1·~:~~~Faª\m:O,l;;~r··;; fi1~=~~'!0f.:d~:!:,~::cm causa Jll . .5- ~i~ti~º;t~1 .. j~ot~~~TiJosrc~ig!-~!fà~~~~: ~fct~n~o~t~~~t~:~o~it~a~~~-J~~l~.J~d~ 1~~~~1~: 
~';.~%ào

0
vt~

0 
acºfJ~~:~p;;f~-n~?o 

1 ~~~~~ deF~1~ul~c;<'~·vut~·e:e
0
nt!.

st
~iia~1a~~·~

1
t~ ~::~ª 4~:pi!~~- áf:nv~1o~~1;l~ã;Jii~~op~:= 1 ~~~º~o a E~~~d!º· que revertrrú ein f~. 

ncloa :ueio_ lf·rE ·\!; prQ\)O~U\" d.r- uc.,, ,l i::1m,e<,rr,..1,da. ou <h:1x1.1,r de e:ir dPra r fllho rio· falecido,';, Manuel A propost.1• ~t'nlu rce~J)1d..1.;;, w; E~ 

8(1 (1.-;:1'ppArrr"'.'Jtl e nm " mo r.lo OJllrft 
proc\uc-W 1lq11lr10 qu., aUrah~ e flJ.'trir~ 
1111D-. u lom1l~mh1ha• cReelru " '10<'• 

'"lll)r.do dn bu,..t•• 
"aAaAFOltMltlA 11 • 

ancontra~H nM hOAA PhAnl1aot11 1 
DNl!&rlal 

DaOOAIUA LOm>aH 
llaa ~••l•I P.11!.llell'n, IM 



A UNIÃO - Quartn-felra, 8 de Junho de 19:l!f 

N A V E G A ~: Ã .O 
LLOYD BRAS1tEIRO 

E COMERCIO 
BlSILEY GOIES 
Praça Antenôr Navarro n.° 31 

lg111h 
(Terreo) (PATRIMONIO NACIONAL) 

PAHA O NORTII 
Linha Belém - Porto Aleirrc 

"COMANDANTE RIPER" 
(5.2W tom; dn 'flcslo(.'anl<'nlo) 

Esperado no clia 11 de Junho, saira no llH'S

mo dia para Natal, Fortaleza, S Luiz e Belém, 

O "LOIDE BRAS ILEIRO " E' UM SER
VIÇO DE UTILIDADE PUBLICA E DE INTE
RESSE NACIONAL. 

• 

Fone 1-4-4-3 

PARA O SUL 

Linha MaÚáos - Buenos Aires 

"CAMPOS SALES" 
(10.20:.1 lons . de deslocamento) 

Esperado no dia 19 de .lunho, su.1ra no 
mrsmo cha para Recife, Maceió, Bnia, Rio de 
Janeiro, Santos, Parnnaguá., Antonina, S. 
Francisco, Montevidéo e Buenos Aires. 

AT'flr.NÇ,\0: - AVTSAMOil AOB ARS 
PAHSAOE1R0S QUE 80MFlNTE ron1,:1JAO 
AllQUli:Rffi PA$SA0b'NS APUbStNTANIJO 
O ATr,;$TADO DE VACIN,\ÇAO . 

.... 
Linha llclém - Porw Alegre l 

"PARÁ" 
(5.i l9 tons. de de"ilocamento) 

Esprrado no dia 10 de Junho, sairá no mes
mo dia para Rrcife, Maceió, Baia, Vitória, Rio 
de Janl'iro, Santos, Rio Grande, Pelotas e Por• 
to Alegre. 

"O LO!DE JIRASILEIRO E DA N~AO 
PARA SERVIR /\ NAÇAO". 

AcceitlUIIH carra• para a, cidade, 1ervidH j,ela lede Viaçãe Mineira cem traaaberde e• Ã•1ra do, Reia. 

COMPANHIA CARBONIFERA RIO•GRANDENSE 
Linha regular de vaporei entre Cabedêlo 

e Porto Alegre 
CAH.G UEIROS JtAPIVOS 

CARGlilJIUJ ''MACElo " .,.._. Esperado do !õiul, chegara etn no~o 
port.o no proxm10 ctw. 12 o C'argucu·o "Macem" Apo.s a ncc·rsi;:uia demo
ra saira para Rec11e, Mace10, R10, Santo.<;, RJO Graudc e POJ·Lo Alc•gre 

CARGUEIRO '"C.::J\Xl .\~ " - Esprrmlo tio norte, rlPVC'rà rhega1· 
cm noi;so porto no proxnno dia 19 o carg11e1ro "Cti\.tas". t\po::; i, i1rcrs
:,,i\rl~ rtemorn., saira pnrn H.ccllc, Macc10, HLo, !::ianl.r>:-;, IUu Urí.lllclc, Pelo
lns r PorLo Alegre. 

CAJtGUEIRO "OLll\'0/\ .. - Espcrat(o dn sul, (\l'verà cJJ ~gar f"lll 
110~&0 µol'Lo no prox11no dta 21 o cargueiro "Olmcl::J. '' Após a Uf'CCssar1:::i. 
<J.cmoro, ~alJ'{l p~ra Natal, Ccnra Tut.oia r /\rriri l31;111rn, 

Aient@a - USBôA & CIA. 

Rua Bariio da l~~1-1:1ircm n.0 J:l - Tcleíooc n." WO 

--+t-

LLOYD NACIONAL ~s. A. - UDE RIO DE JANEIRO 

l!llRVIQO JtAPIDO PELO!! FAQUl:Tll8 "ARAS" ENTRE CABEDELLO E PORTO ALEGRE 

P J\SSM;EffiOS "SUL" 1'A88AOEIB0tl "NORTE'1 

l'AQUETE "All,\KAQUA 1th" ü\llGl'l,;lRO "Mt .'\GANO " - Es- CAitGUt::IRO "All .\'l'l\11\" - ES• 

l!:.spcraclo 1le Port.o Alcgrc e C'.~l·ulas no venitlu t!P .Delem e e~cala::; llO dia 4. 
1 

µeracto de Snnto::; e e::;calas 110 d1a 10 

clH1 8 til' Jtlllho salrn.lo no mc5tl io dw tlr 111J1t10, ~mlndo 110 mesmo dia para I de junho, saindo no mesmo dia. para 

pnra n,•c1lc. Maec10: Ba1u, V1tôrlu, 1Hrc1fc, MacclO, Boia., R10 <J.e Janeíro, j Naial. Are.ia Branca, Fortaleza, S. 

Rm, S0nto0, H10 Ghrnc.tc, f'clotas e Santos Po.rana''Ufi e J\ntonma 1,aro l . 
• 0 · • ~ Luiz e EC'lcm. pn rn onde recebe carga. 

f'urt.o Alrt,"tT', ))ora 01H.IC n·cc!Je n:ir- ('IPc.l.r rcc<'IJf' cnrg-a. 1 

~" e µoc:,•~ell u,;. 1 1 

rAKA l>E.l»Al.S INFORMAÇÕES COM OS AGENTES: .., -., -
ANISJO DA CUNHA REGO & CIA. 

, E1criptorio: Rua Barão da Paasarem, 43. Telefone n. 1441 - Telegrama "Aras" 

1 

DR. OS O R 1 0 A B A T H / CJONSULTAB: l ARMAZENS - PRAÇA 15 DE NOVEMBRO N.º 87. <I•• 10 áo 12 l.loraa • 

Clrunr:lft.o 1la h.:.;:,ízteucia Pul.Jllca e Llo _________ COMPANHIA A o ÇAO COSTEIRA . ·~··:::s:~:Jr s~i~-::~~~;;:i·.~:::~. 1 PRAÇA AN1'ENO!t ~A ~R!~ _
0L.NAvE~~ FONE , ... 

--- JOAO PESSOA --- ---------
SllRVJí'O SY.MI\NI\L OE PASS'\GEtRO~ E C'ARGAS f,N1:RE PORTO 1\1,EGRE Ir. CI\BEDELO ---------~ SEVERINO CORDEIRO 

ADVOGADO 

"ITATINGA" 
Chegará no dw 10 do corrente. saira no mesmo dia 

piua RccHc, Macem. Bala, Vitória. Rio ctc Janriro. San
tos. Pllranagua.. A11to11ina, Flonanopohs, ImblLuba, R10 
Grande. Pelotos t' Porto Alegre. 

AVIS O 

PROXHIAS ShlUAS 

"lTAPUR.A ·· - Sexta -leira. 17 de 1unho 
" ITAQUERA " - Sextn-felro, 24 ctc JWllto. 

Aceita cauHas dvci~, comerciai~ e criminais nesta 
capital e no interior do I~Htado 

·;:; Jtr~b1:,uo~ "1.imht'l'u -cargas p,..ra. l'ent.ldo, Ar:\ca,ú, llhéo!'I, S .,~,a1wisro e l(aJa1, e.um l'1tld8'1•,,~ baldeação IHJ 

Il!é!~iclcncia: Avenida Tiradentes, 266 
João Pessôa 

1 

\..-..---_---...-...,-,-__ 

LITZ FERRANDO I Cll. L TDA. 
OTRUROTA !':),{ OJ:RAL - AR.'nOOB crRUROICO!I - APl'AR•
LROR m: IJflTll.-:RMTA, APPA:tELHOG OE RAIOS X DOB Ulll
l,IHln"'R l"hRRTCANTl':8 l'!XCLUSTV!t,TAEl DOS MTCROSOOPIOB 
L&.l'fZ • TODOS 08 Pnonurrros m•; E. L/l!lT., TODO M.ATl:RUL 

PARA LAflOltATORIO CRIMICO. 

.a.11rt4"1Dltv,t.H e:1-,J 1HIY.,. e1'111M F.•t•••l 

CO,tllll I Ili, 
~XI\ rüfl'fAL 11 -:- ll'NIJ Tal.. 

itua Duque de Caxias, 576 
(ÇONSIJ(/l'OltlO no DR. J . MEl,LO 1,l1LA) 

RJo de .Janll"iro, bem como, pa.ra. CaDlpos, no Est:uJo elo JUo, c-01 trpfr~o mutuo cõq,, a "l,cõP.o,dhtll Ra1JW11.1"'. 
As passaicns 5erão vendidas mediante ~Prcseoíáçâo 'do atista.do ~de vaeifia . 

PARA PASSAGENS, ENCOMENDAS E VALORES, ATENDE-SE NO ESCRlTORIO, ATE' A'S 16 HORAS, 
NA VESPEFtA DA SAlDA DOS PAQUETES . 

INFORMAÇÕES COM O AGENTE - P. JJ,\NDi:IRA DA CRUZ . 

L ~e1~i~:~~L~,~1~.!~."~~i""' J [~~===A==G=U~ A~;;F===I ~G=A~R=:=§0=======1 
i <i,m . rn,n lu1, ,. u;;ua. conio rn- Ttn1e em preto e castanho. Resiste aos banhoa 
111udo, para familia, ('0111 divcr· 
,~, frulcirn, . medindo fl mlrs. quente& frios e de mar 
dr frt'nlc por :17 de fundo , c111 ===========·====-====·======..IJ" 
~~~.';:'~~ 71::ti~:'i.~id/ ;·~~:~l~,''. Co- 1 rr=s=A==N==A==T=o====R====1=o====c==:=L===1=p=p==o====R===D===="' 

Tratar· 11a A,·cnida Contortlia, 
122, (l,:,irro faguariucJ . 

CRIAS DE CACHORRO• 
LOBO Á VENDA 

VENIH:-1:m ('IN( ,o {'íHM! l>E 
CACBORRO 1,080, l'Ollf í)t'ro Dl,\8 

Avenida Pedro li - 1.550 

DIREÇ~O DO DR. LUCIANO RIBEIRO DE MORAIS 

••,..,.================,,_,... .... ____ _,_ pi, N/\><('IMEN'l'O 1\ 'IRAl'Alt A' t,J,:R,VIÇO MAN'l'liiO l'F:l,0 GOVl::RNO DO El:lTIIDO PARA O TRA• 
TAM.:NTO MOJJl,HNO DhS DOENÇA S NERVOS.\S E MENTAIS, 

;;==============-=-=-=-=-=cc '---'~---
JAIME FERNANDES BARBOSA 

A n V O G A J> O 

CIVF:L-COMÉRCIO

LEGISLAÇÃO DO TRABALHO 
rt[l-----

0:!iCHl'l'ORJO . PRIIÇ/1 PEOR.O AMJmmo. 'll 
R~;:)lDt:NUJI\: AVENIDA GENER.IIL osomu, i:11 

João Peesôa l --- ~"'-'----==-:::-=-::;:-;::;-;:::-;:::-;:::-.;============~ 

lll'A Sll,VI\ JARDIJII, 508. 

ALUGA-SE et1paçoso 
''l.rnngalo1\ ", oitocs livres, 
na Aven.id.1 Vasco da C:a. 

1 ma, n.0 7!)8. A lrnlm· na l'Ua 
MaciP] Pinheiro, :10!3, 

Bicicletas e máquinas 
vcndc-:sc oet.e biciclc~as ~~mi-novas, 

e 1 máquinn de vulcaniz3.1· pneu de 
Qicicletas. Preço de ocasião . 

Tratar na Gara~e. n.0 286. frente a.o 
Cinemo " Plaza, prnça Vklal de Ne
~elro1 

Dtu·,mtc o iralarm.mto os doentes poderão ser acom. 
panlrados por :;eu medico a:4sistenle. 

_ __, 

DR. '~~~~~~,.!!,!~2}~.,~,?~ l 
Especiufo,La cm doenças nervosas e mentais 1 

CONSULTA DIARIAMENTE, DE 3 A'S 5 
CONSULTORTO - RUA BARAO DO TRIUNFO, N.0 420 

\!::;;===============~====·::...:~~· 



Ã UNIÃO - Quarta-leira, S de junl10 de 19,3~ ·-p 
BENIAMINO Hoje! em SOIRÉE ás "I e meia horas no PLAZA! 

O :rn.aio:r tenor do r.c.und :> 

BENIAMINO GIGLI com ISA MIRANDA 

E'S A MINHA FELICIDADE! 
T:R.E C F.COS D.A.S OPERA S 

"Manon Lescaul," "f'oaca" e "Jllda" 
UM FILME GIGANTE DA CINE-ALl,\NÇA - PREÇOS 2,QuO E 1$600 

DOMINGO EM TRtS SES S ÕES NO PL AZA 
O SUPREMO DESLUMBRAMENTO! O f·'ILME Ql 1E Pl::RMANECF:U 
QUATRO SEMANAS NO PALACIO TEAl RO LO InO DE JANEIRO 

JANET GAYNOR, FREOERIC MARCH E ADOL PHE MENJOU 
N"o es:Petácu.lo tcd2J cclcr1=-.o 

8 . B08il-Hoje ás 7 e meia horas-Preços 1$100 e 800 rs. 
5.' série de O FANTASMA VINGADOR e mais 

O Piiv.tPIN.EL.A. ESCA.R.LA TE 

S ,4 0.-1.DO na sessão das MOÇAS no PLAZA-Merie Oberon, 
Joel Me Crea, Myriam Hoppings, uma trinca de ouro num filme 

extraordinario - I .N" F ~ lY.C Z .A. l .. -• CIN E-R EP UBLI CA AMANHA-

o FANTASMA VIN GAD OR 
HOJE - Uma sessâo começando ás 7.30 horas da noite - HOJE •.• serie com WILLIAM DESMOND e JOE BONOMO 

O grane11oso e movrmentact1ss1mo lllme de aventuras e mistérios, da PARAMOUNT J J I J J III II I I J I I J J l+t++++J.I 1111111 J III I J l l l l+l l l l l l l l l l l l l l l 1 
SEXTA.1<,EIRA -

F ô G O A F ô G O ESCANDALO NA ACADEMIA Com BIG BOY WILLIAMS -- Sensacional "far-wP..st" do ''Program~ Lecofi'' 

Com ARLINE JUDGE - KEN TAYLOR - WENDY BARRIE. WILLIAM FRAWLEY SABADO - Mais um colossat programa ctn METRO GOLDWYN MAYER, a tamosa 

Complemento: - UM NACIONAL D. F'. B. 

Preços: l.2 rlassc 1$100 - C"rian('as e 2.• class(' S600 

ARTE CULINARIA 
Maria das Dõres 'l'avares, atendendo 

n diversos pedidos, comunica que a
brirá um curso cornpJeto de fôrno, fo
gão, costnha artistlca e decoração, a. 
começar no dia 15 de Junho. 

Informações: Avenida João Macha.-
do, 235 

VENDE-SE 
Vende-se uma pequena Mercearia. 

fazendo regular negocio situada. a rua 
Padre Rolim n.0 74. . 

Negocio urgente. O motivo se ex
pHcará ao comprador. 

ONDULAÇÃO PERMANENTE 
A VAPOR 

EXECUTA-SE COIH PERFEI ÇAO 
SERVIÇO GARANTIDO 

Av_ João Machado, 506 

CABELOS BRANCOS 
Evttam-se e aesaparecem com 

"LOÇAO JUVENIL" 
Usada como loção, não ~ ttntura. 

Deposito: Fannàcla MINERVA 
Rua cta Republtca - João Pesso~ 

DROGARIA PASTEUR 
Rua Maciel Ptnhelro n.0 618 e ºMoe1A 

Intantil". 
Preço: - n ooo. 

ALUGAM-SE 
Duas casas novas com ôtimas aco

modações, oitões livres. etc. etc. 
Vér e tratar á Av. Epitacio Pessoa, 

861 e 869. 

MOTOCICLETA 
Vende-se um, da afamada marca 

N. S, U., tipo elegante, modelo 1938, 
novo, com 25 cttas de uso, com bôa 
diferença do custo. A tratar à Rua 
da Republica n.0 166. 

marca do Leão 

---

PROPRIEDADE A' VENDA 
Vende-se uma ótima propriedade em 

Lagoinha <Gramame), município des
ta capital, á margem da principal es• 
tracta ele rodagem que liga esta capi
tal A Grn.mame, servida por ônibus, 
rom_ ótimo~ terrenos de vàrzea e pa. 
Ües, aclaptavel a qualquer lavoura ou 
grande estábulo, com uma área su
pel'1or a 61 hectares (613. 960 metros 
quadrados). Preço de ocasião. 

Tratar com Julio M~lrtin~. á. praça 
Aristides Lóbo. 72 ou á avenida Cruz 
~te Armas, 843. 

PENSÃO S, JOSE' 
Aviso aos meus distintos !reguei.e:<. 

que acabei de instalar a ·• Pensão S 
Jo<,ê", sita á rua Maciel Pinhei,·o. r. 0 

748. fornecendo comida, dormida. rou
pa lavada e engomada, por preços co
modos. 

João Pessôa, 2 de junho de 1938. 
Josefa Bastos da Cruz. 

O EXITO DEPENDE DA ESCOLHA 
Existem muitos rewedios para Grippe, Resfriados e Febres diversas, reme 

iHo, que fazem diminuir a acção eliminadora dos Rins, fonte de vital importancia 
A "CASSIA VIRGINICA" é 1'emedio garantidamente inoffensivo, que tanto 

p6de ser usado por pessôas idosas ou fracas, oomo pelas criançaa de maia tenn 
Idade, sem nenhum inconveniente. 

•cASSIA VIRGINICA" regula a funcção ilos Rins 1 1 u.m anti-febril lelJ 
~ai para Grlppe, Resfriados e toda1 •• febres lnfeccio11a1. 

- Piltllllrald• e•• meaçãe IIHren H z: Cearrea .. Medice de Pen ... •c• -
(Y1D!I PIIOaJ'IJOTO 41t111 &OOMJ'UIIA O&L>& noao, 

--=-•_ ... ___ a· ..... w ...,..., .,,,,,eu ----~ 

ACORRENTADA 
Com CLARK GABLE o JOAN CRAWFORD 

1 





. ,~ JOAO PESSOA - Quartn-fríra, 8 de junho de 1938 \ 

COMERCIO· VIAÇAO · FINAN-ÇA-S-1-NFORMAÇõES GERAIS o -ES r ADO Novo VIDA MUNIOPAL 1 
' . - E o ESTRANGEIRO E)I CABEVUO ' 

A UNIAO área cultivada com o algodao, no Bra- Fa~inha de mandioca tt-00 sll, em .1936-1938, assim como sobre a Feijão mulatinho uoo O artigo 2.º do decréto-lei n.
0 

383 L~STI'l'flTO PROFISSIONAL s. 
respectiva produção, no mesmo pc- Feijão macasaa t400 di5cri'Ult1;1 ns atividades sociais proibi- CA1'ARJXA - Teve lagar no dla 14 
ríodo. Fa\a $'.JOO da,,; a estrangeiros Sob os céus do do mês p. passado, nesla vila. uma Assinatura 

IPor &llo 48~000 
Para que se possa ter wna idéia Pol' quilo: Bra;.il não poderüo os e:,trangetro::., sessão :,olene elo "Instituto Profi:;sional 

bem nitida da atividade dos esforça- Fios dt• Jh;odt\o l$400 mc"m.o entre s_i, cogit?,r de polittca, Gi;atuito Santa Cal:nina". sob a cti .. 
elos cotonicultores do nosso território Por litro: }~!º .-:élu~:~[~º~!ª~a;~;~Js/t1~~~f:;i ~e~!~a~lªvia\~~s;~,~~u~â~m;~~!t~,;c;1~g~~ 1P01· scnwst re 24~000 

seguem-se, abaixo, os quadros compa- Milho 12.60 ou coletlv:\, mediante promes.sa de van- ta Carn1en Viana 
T01l.1 (01Jc'spontlci1n?. H'ln11va a ns- rotiv~~.;~ r:~it~itoj I oo- OJc~< rl~flnado de e,,m"nte de tagem, ameaça de prejuízo ou cons- Ptesidiu a sessáo o padre Jo~é de 

Numí'l·o n vul:m S200 
Numero ntra:tadu <lo uno cotTcnt~ S-100 

:.;luattno llllllllCJO~ e publu,;ações pa- E~ 11936 a.ti:l~~~a a cr~1~6:J60 ~~~cta- Ql~o >~~~ de temeni.. d~ l 1$;)00 trangimento de qualquer natureza Barros. vi1;ario dR. fregueiio. que, em 
go:;, d<'\C :;;er dmi;id:1 á. Gc1encia. 1 rcs. godâo 11 ~ l$OOO Com essa iinalldadc não poderão a.~- c;ih;c11rso, se rC'fcriu á finalidade <la-

- 1 Em 1937 a 2 022 780 hectares Oleo de ttmente de mam 1$500 1 boclar-se no Brasil, n(m agir na quali- quéle InsUtuLo. apelando par~ a po-
CO'l',\ (_;AO UE GESEROS E cm 1938 a 2 211 000 he~tares Olco qc bemcntc de oitic~ 4woo dade ~e representantes, dele~ados, pre- pulação dc:.ta localidade no sentido 

Fnrmhn:s. CoteJando~se a produção por zonas Por <iui lo: postos ou agentes de associações que ele prestigiar a obra educacional que o 
Olinda . . . . . . •·· 60!0~0 podemos \!eiiflcai que no decurso de Past.;. de .semente de tUgodáo $260 tde,.111ehçna_1on ,,•o"ªesst·e,:ad1e1geP1',··ion.cipal•ou a sua mes"c"g',º,,uv_e,ne, adeseexn1,voosl1·'ç'~101dode t1·aball1os 
01111<.la &pccinl . . 62:-;0uo 1936 a 1938 so houve redução na par- Por quilo: ~ 
Trés Coroas ~9S00 de dos dados que se seguem. Raspa~ dr sóla envernizada 3s700 exercida_ na qualidade de diretor. sacio peças: 20 "estidos. 10 enxovfl.1S borda-
Luz · · · · · · ~OS000

0 

1 te meridional conforme se depreen- Raspas de ~ôla. polida 3SOOO E' . considerada ativldad~ ílicita a das alunas. que constou das :o.egutntes 

nrdfc ;:,8$0'.:'u Semente de algodão $2~0 contnbumte ou não, e empregado re- d~s, para noivas. 5 lindas almofadas. 
Gold . . . . 76$000 A ·rea de algodio por zonas cm hccta- Semente de mamona S2SO mune~ado ou gratui~o das associações fe~tas em arte apli~ada e bordadas á. 
Brilhante 58~000 rcs Semente de Olticica 6, 000 org~u:uzadas ou mantidas contra os dis- m~o. fronhas e Iençms bordados á mo-
Condor . 56'SOOO Tecidos de E1lgodflo S$SOO positivos desta lei. _ 1 qwn~ e outras peça.s. _ 
Tl'igo Amcrícano 65$00J ltl36 Tacões ou quadra.a de rwpu O ~1so de qualquer umforme, insígnia Foi g~anrlc a exec:uçao de roup111has 

JJauha: · · NorLe 
82 150 

<lc :sola 2~000 ot_,. s11~bolo .. d~ parUd. º. político estran- , para_ cnam;as. rapas. sapatos e t~uca_s_ 
8}1ut1a elo EsLCldo· . . . . 66$009 Nordeste 678 540 Vaquêta ou cour011 pre-p&ra.doa 6$500 ge1ro e proibido. bem como organiza- de !ª· 
B~nlrn. cio Rio Grande Este 

87 690 
Columbil~ e Lanlalitc lOSOOO çao de desfiles. com1cios, realização de Figuraram entre os trabalho~ de 

do Sul 1cnixa) 270S00(; :Sul l.00
2

.
350 

Cfora de carnaul.Ja B<.:OOO confcrendas, alocuções, tele-comuni- arte_ decorativa. os desenhos da aluna 
centro 

117
_
230 

Berllo . s200 cações ºU_ qu.alquer _dHusão_ ou publici-1 Judite 1:-ms. constando ~os scguint.es 
Os dem~is produtos constam du dade de idéias part1darias quadros. Santa Terezmha. 1 barco 

1.967 .960 PaJuolaa_o ~pc
0
1·
5
a
5
1ó. a. 

4 
de J·u,,l,o de 

1938
• A publlcacão de jornais. revistas ou antigo, l ca~telo de Portugal, pais.1 .. outras publicações, quer seja em fór- ?en~ diversas. . , OUTROS GENEROS 

Bacallifw <banica) 
Xarquc cnrroba) 
1\rro1. de- Luxo (,saco) 
Anoi comum (saco) 
Açucar 1sacol 
Cebôla i caixa) 
Café csaco) 

218SOOO 1937 
92. 750 

758.440 

flH: A T E L E VI S A O 
ma _de boletins, artigos e comentarias J ):"oram conf~ndos diploma.s as se .. 
na imprensa, ou concessão ele entre- gumte.s alu!las: . . . 
vistas é igual.mente_ proibido, dêsde que\ Zemt!l ~Jbeiro,. Beainz V1e1ra. Car
o as~unlo scJa politico ou doutrinaria me~1 R1beuo, Julla Costa, Joana Cos
quanto a 1eg1111e de go\erno I ta N1la Tito Mana de Lourd-es ~o

A p101b1çáo dÓs sunbolos atmge não mes Hos.ina _ Ac1oll Joana Beze1Tíi, 
comente os adotados oficialmente com,., Otelma Gusmao Dulce de Figueirêdó, 
também os convencionalmente 3.dota~ Od11Ia Barbosa e Laura Mumz 

5 lSOOO N arte 
108SOOO Nordeste 

70$000 Este 
53$000 Sul 
55SOOO I centro 
95$000 

Horario das sôpas e trens que fa· 
zcm o serviço de transportes entre es
ta capital, a capltal pernambucana e 
os divrr~os centros produtores e indUS· 
trJais dêstc e de outros Estados. 

1938 

202218ºl e 
seus ultimos processos ~~s J~it~;~·;·~;gtc,~;t;~~~r~,e~Jmstro 

S()P,\S 
Loca li d ade: Chegada: Partida: 

Norte 
Norde:,tc 
Este 
Sul 
Ccnlro 

99 .870 
848.520 
100. 390 
962.500 
199. 720 

Camplnn Grnnàe - 14 J1oras - 10 ho~ 

Guaraliira - to h~·~ cl~dl~ s~~~!~te 2.211.000 

~:~~!::;~'\;-_8,3f O hl~~~!s -_1\f10~~;as De 1:)36 a 1938 a área cultivada em 
Rl T' L 15 30 

1 
1 oda:, as zonas ncusa o aumento de . 

0 lll O - • 1oras di! 1~~~~1n~~ 243 010 hectares ape_zar de ter hav1-

Errtani Pereira, 
Pe1gunta1emos, no entanto 
- E licito aos ~strangeíros organi- LOTERIA FEDERAL - S.\0 JOAO 

~r~~;;ft:;;r:~s~oc1ações de assistencia 2.000 :OOOSOOO 
_- ~im, mas seus filhos brasileiros º?-º podem fazer parte dessas associa- 4. 028 PREM10S NUM TOTAL DE 

çoes,. nem aquêles que se tenham na
turalizado brasileiros 6.090 ooosooo 

Essas instituições não poderão rece-
bei !:eni:ium apo1? financeiro provindo 1 -------------

~º e:..ten~r d_o Pais, snh'o si o financla
aor - seJa. t-le pcssôa tísica ou juridi~fri~ pos:;U1r no Brasll o seu ctomi-Rcclfc - 10 hon,~ _ 12 hor!ls. f~r:1sº sul a d1mmmçao de 39 850 hec-

TRENS No ·norte houve o aumento de 17 720 
Dcslrn?: .. \ hectares, no nordeste foi de 169.98Ô, a 

1~~~b:i:~~sª _!p~_"i~tida s:u~~foasho~:r; ~~t~9g~ 12. 700. e no centro alcançou. 

":- LPlevisão tornou-se possivel de
pois que se aperfeiçoou, suficiente
~ente. e célula fóto-elétrica. Ha meio 
seculo passado. um telegrafista no
t?u que o seu aparêlho era influen
ciado, quando as suas partes metá
lic~s recebiam luz solar intensa. Pes
qmzas posteriore.s vieram explicar o 
f~to deJc011l1Pciclo. Verificou-se, expe
rimentalmente, que uma corrente e
létrica é conduzida com mais ou me
nos _ intensidade, através uma chapa 
1_netahca, quando a superficie desta - E as associações culturais de fins 
e exposta a uma luz mais ou menos cie~~tif1co~, literarios ou artisticos, po-
1~tE:-11sa. Eslava ~escober.to o princi- f

1
~~~gºe,',~0',_tundadas no Brasil por es

p10 da célula foto-elétnca Esta a-
perfeiçoou-se. com o tempo, tornando- - Sob qualque1 designação, como 
se ~en~ibihs:Jma á~ menorc:; variações eJa clube ou fundação e penmt1do aos 
l~minosas, as quais produzem varia- est rangcllos ?,ssociarem-se regular
ç~e~ correspondentes na corrente e- n~ente com o _fim de perpetuarem den
letnca .o.ue passa através da célula. ho d~ propna nacionahclade as suas 

cimentos de em-ino. qualquer que seja 
a sua designação. pódem ser fundados 
por estrangeiros. Seus filhos pódem 
dêle fazer pR.rte, bem como os brasilei
ros naturalizados As reuniões para. 
aulas e as de Congregação ou de Dire
toria. com fins d ida ticos, são livres de 
autorização prévia e localização pela 
autoridade polícial. o que não aconte
ce com as rew'liões das demais asso
-eiações que ficam dependendo de pré
vio licc!nciamento. tal qual já i·inha. 
sendo exigido e obserrado entre as as
sociaçôes genuinamente brasileiras, co~ 
mo sejam as .<~ociedades recreativas e 
o;; sindicatos profissionais 

chf'gada as 16.37 hori:LS. Paulo ocupou · · 1 

cl1cga~n. ás '.'.?0.30 horas. . Confrontando as referidas âreas 
Na.ia! a ?o.bcdelo :-- ter~as, qwntas cultivadas e dispondo-as na ordem 

~ tlom1ug?~ - Pa. rt1da ás 6 horas e I decrescente, vemos que em 1938 São 

Cebellelo a Recife. - terças, quintas 905 2GO hectare~ ~~
1=~1~ºun~gar ;m 

~11~~~~~1g6,~ 2J..
3
~ar~~~·!s~s 14 horas e raíba com 256.4io .. Ceará emº t:rcei~~ 

Rec'llc a Cabedélo - sernndas I com l~O 460. seguindo-se Pernambu
c1uurtas r M.'xtas _ Partida a: 6 ho~ co e Rio Grand<: do Norte e os demais 

Em hnh~ _gerais e esquema.ti~men- h~adiçoes de heroismo. de civilização, 
~~· a telev1:mo consiste em proJetar a J d .. ar.te ~ de grandeza:. Porém a essas 

~:e~~o:i\r~~, ~u~~ee i~~~~1i~~d~~ f!~~~~~~!eis ~1~h~et1b~:StJ~ser!~11fe~; 
rn~ f' rh4.:gada ás 12,20 horas. E.5t~dos da Republica 

Cabrcklo a Nova Crui !diariamente) . F.1~ou patenteado ~o _nordes;e bra-
- Purlido á.s 15,15 horas e chega ás '.51leno .ª grande expansao assmalada 
10.45 do di.a seguinlc. pelo Estado da Paraíba no período de 

Norn Crtv o Cabidêlo (diariamente, 1936_ e 1938 
- P:1rL1cta as 3.30 e chegada ás 10 45 ~ao se pode detxa.r de registar, a-

SERVIÇO At:kEO ' · 2~ª· a preponderanc1a. do Estado de 
Fr<.:lrnmcnt') de malas: .-::iao Paulo (;UJos algansm?s ultrapas-
Damo~ ,1_baixo, o movimento gera.1 saram toda a iona pri\lllegiada do 

:,ima superr1cie esquadrinhadora. com- \ que Já se. tenl:iam naturalizado. Igua.1-
posta <;e m~m~ras e mi~usculas cé- mente estão i~npedido~ de receber de 
lulas foto-eletncas reunidas. Cada I f?nte estrangeira ide governo e de par
um,a delas recebe um raio de luz re- hculare::;1 qualquer recur~o financeiro. 
Iat1~0 a um ponio dâ -fotografia. e, - E. as es<:ola~. os e::;ta belecimentos 
con_rnrmc a .11:itensidade desta luz re- · educativos, tr1mbem sofrem restrições? 
ceb1da, mod1f1ca,. correspondentemen- Pelo d('creto-let n.o 383 os estabele
te. a corre,nte eletrlca que passa peln 
pt:quena ccluln 

Pódem ainda é~ses colcgi06, escolas, 
institutos ou academlas adotar livre
mente qdttlquer uniforme e~colar. dis
tintivo e pavilhão, dêsde que não se
jam po~si, eis de confusão com unifor
mes, insígnias ou quaisquer simbolos 
de partido político C'strangeiro. (S. O.). 

<.lo M'r\ iço d~ fechamento das malas nordeste . . 
úc- <:01-rrsponUencia aerca. na Rcpar- .. ~ rendunento por umclade de super
ti~·Ho Centr::i.l cios Correios .e Telegra- ucie tem variado. em quilo do seguin-

_ O CP!).il:lnto de t"das as modifica
coes <.>letu~as produ,iti.'.ls, corresponde 
po!" sua. \'e7.. a todas a~ variações de 
lummos1clade que o .filme fotográfico 
fornece. em seus diversos claros-escu
ro.<;, formadores da imagem a televi
sar. Is.to feito, torna-se relativamen-

fo:s de.sta capital. te modo 
~a rn. a Europa., Asia, Africa e Oce

Cl nia : ns 13,30 lAir France). 
l>omiugo: 
r,,ra o Sul: <menos Pernambuco) 

{1s ~ hora., , Air France>. 
:,on.1 ~ P.cpúblicn Argentina, Uru

gu~I. rl11i" <' Para~uãi: ás 9 horas 
'/\ir F'roncr). 

P,1 r,,_ N·,t~l. Areia Branca e ForLa
lr1n: :is ~J ·:,oras • Panaln 

Os; a,·ióf's 1'rncrdrnles do Sul cht
g~m <'m Cabr<iêlo nas ::.egundns e sex. 
lns-frJr;.,s Vlnclos do Norte nas 
quint:is ,, <lomlngos ' 
LL~~1;~ 

11
~.i turnpa: ás· 13,30 (Condor 

'1.L1i nl a-feir;4.: 
Par., o Sul: 1nw11os Pcrmunbuco) 

ó:~ o /1or:1:; 1Conclor) 
~ur;i a l{.rp1'ibl1C'a Arg:rnU.na, Uru~ 

~llfll. ~hlk e Bollvla: ás !) hora.; 
<CornlnrJ. 

;s; ,\\'I Ó:S E:SP ERAUOS 

LO!DE BRASILEIRO 

Pa.r,t o Norte: 

Co1nandante Riner, esperado no dia 
11 do c01 rente. saindo no mesmo dia 
r·o111 escala ::ilé "Belém. 

~ar:~ o Sul : . ~ 
::i r ~. e~peraclo no dia. 9 cio corren

tr. /HHndo no mesu10 dia com escala 
nt4 P01·to Alegre 

<:ampos Sales. esperado no día 19 
<lo cor.rente, saindo no mesmo dia 
com escala até Buenos Aires 

LOIDE NACIONAL 
l' ;.u·a u S ul : 

P a<1u<'l,• .\. raraquara. esperado no dia 
8 do corrente. do.,; portos do sul. sain
do no mesmo dia para Oii portos de 
µrf\cedcncia 

COSTEIRA 

ltatin;a, 10 de Junho, 
Jta-pura, 17 de junho. 
Itaqnera, 24 de junho 

Noite 
Nordeste 
Este 
Sul 
Centro 
Brasíl 

1936 
600 
590 
510 
610 
590 
600 

1937 
610 
650 
500 
820 
630 
710 

1938 
630 
640 
500 
910 
610 
750 

Pelos clcmenf.os encontrados. per
manece o nosso Estado ocupando Ju
~:ra~:~~ã~allenie entre os produtore!. 

tf' facil. pois trata-se de técnicas de 
telefoni1:l e de radiodifw,ão. transmi
tir ã ~1stancia as variações elétricas 
prodv21das. Estas. chegando a um 
rc<'eptor de televisão. :-;ão novamen
t~ .. translormadas. através de dispo
:-;1t1vos mve~·sC?s, em outras tanta.e; pro
Jl'\ÕCs lummosas que. nu0111. téla es-
fi~~ªiei;!~:lauzem n ilnag.em primi-

S.i.o Paulo conLinúa a manter o seu 
lugar de maior produtor do sul d0 
P::iis, enqua.nto que a Priraíba defen
de o de maximo produtor ele 1 oda :1 
P.nrt~ setentrional com grande~ pos
s1bil1dades de elevar o nivel de sua 

Ne~tes doze anos que decorreram 
depois ~e sua descobe1i.a. a televisão 
P!'og:redm assombrosamente. Os apa
relhos tornaram-se bem menos com
plicado-; tanto que a indústria já co
meça.ª. fazer estudos para. produzi-los 
em :::er~c. ~s valvulas necessárias que, 
nos p1:1meiros tempoi:.. iam além de 
33. hoJe . são apenas 26. As imagens 
1 eprodui1das de 24 x 30 cms. já se es
tendem t1 té a 6 x 8 ms. A distancia 
de ~t radiação d_e 18 kms. a tinge agora 
Et l.JO kms. e !malmente. Já se come
ça a televisar imagens com suas cô-

:~~1g6ã~a~d!f
1
~~:~~e do alcançado pelo 

1 

ULCEBEDORIA DE Uf:ND,\ ~ 
D E JOAO P ESSO.\ 

1 
Pnuta dos pnncipais guiero~ de 

pr~duçao e manufatura elo Estado 
suJcltos a direito de exportaçlo . 

~~!os n~;~~~~!üsfas d::;;º
1t!1~v~~t~ i~~~~ 1 Semana de 6 a 12 de junho de 1938 

Por lit1 0: rykm e Law, no Instituto de Rádio
M;)O Engenheiros de Nova York. ultima
'300 mC'ntr, perante 1.200 associados, cau
'650 .~m, ., mais entusia.stica surprê.sa 

Aguardente de cana 
!fc~~dente de mel ou c&ch»OQ 

Al:~;ãciu~:;tJo Seridô 
Algodão Mata 
1\ ltodão t-m carót'o 

Algodão rebeneficiado - SertVo 
Algodão rebeneficiado - Mata 
Lintcl' ou re.siduo de piôlho 
A1-r0z de~cascacto 
AçucHr refinado de 1.• 
Açucar refinado de 2.• 
Aç-ucar triturado 
Açuc::i.r crist.al 
Açucar bruto sêco ou 3.º játo 
Acucar bruto melado 
Açucar de outras especlcs 
Borracha de mansx'lelra 
Borracha de manlçóba 
BHtatas nacionais 
Ca~é em grão 
Calr' moído 

P or cento: 
Cõco 

P or quilo: 
Couros de boi. séco~ 1',algados 

~u:\udo, numa téla de 6 x 8 ms., a, 
3:5000 1~1~gens tPlcvi~adas f6ram projetada ; 
2S900 mhclamcnte. Um ~istêma dr linhas 
h21JO telefónicas e~peciais capa.te:, de com-
1S500 portar até 480 mensagens dL,;tintas 
1S450 simul tRneamcnte, trm aumentado o 
$600 raio de ação da televisão. o que é 
S900 1 televisado em Nova York, por ~xêm-

~~g~ ~~~./e~.~d6té1áFi;~~f~~1~1:1~~~d~~tas li-
S850 Em Londres. do Palácio Alexandra. 
~770 as 1rrnd1ações dE" televisão são feitas 
MGO 

I 
diariamente. com programas varia

S4-20 dos dr danças, cnnto. teat.ro etc. Em 

1$~ ;::~s i:~e\:\~~ã~s\~;~~~~~.tr~~~~;= 
1$500 

1 

mente, na Torre Eiffel. Em Nova 
S200 York a estaç;':;:o tem a sua antena ~ô-

1$200 brl'. o arranha-céo Empire State, o 

2$000 ~~ai~~1~ºm7.~~~~~°a: ~:!~ ~~s;!~~%{\ 

2$200 Ne~ Xl,Jrk Tunes. Em 1946 fariam-
JNl",PETOIU A n o SER VJÇO DE ººll:?::; de boi, sêcos espicha-

Pl,ANTA~ 'fEXTEIS N,\ PA~l\tBA C01~"0-. dC' boJ flõr de sal 
Ju ft>m1a.coes !o.Obre a area c1dhvada. e I Couros verdes 

25$000

1 

L.~ura So.ares.· _ro, televt·s.ada com graridr sucesso, segundo relata o jornal 

se as primeiras experienc1as de t.elc-
3$500 visão, hoje é isto, o aue vemos. Do-
23500 z~ a.nos apenn.o;;: de p1·ogres&os tú.o as-
1$500 1 ~om bro~os que já se não podem fa-
1.tOOO -zer pre\:fsões. ~em receio de ve-lus 

109000 uttrapas.,;,adâs. pela realidade. em fu-1 
produção algodoeira. no País, em Couros de carneiro 

1936 - 1938 Couros de bode 

U,ia rc~a.1 t~ção. et-tá d1vulganc.lo ln- c~;i~:,~1: outru Npeclu 
turo próximo 

4$600 
SerJJ o ê ll ' R , 

ALVARO JORGE & CIA .· 
GRANDE ARMAZEM DE ESTIVAS EM GROSSO 

,....,_ Dr. Ah'arn Ma,eha••. 1 • li 
ZNDJ;Rl:<,;08: 

Televamm• - ·Df!Ua • 
Tol••l!.oa• UI 

MANTtM FILlAES 
- IIM -

Can1pina Grande, R. Pres. João Pessôa , l &, 67 e 75. 
Gll8r~bira, Praça M<>nsenhor WaUrêdo Lc1AI, n_ 49, 

Praça Matriz, 174 e 178. 
ltabayana, Rua Presidente João Pessôa, (~. 

Chamam a a tten çl o d, 1ua numtrOI\& t reguesta d,i, C"plf.~ e do 
1llter1or e dos demais commercta ntcs em ceral para o "'d coroph•t,o • 
n.rtadl!::!!lmo sortlIJlcnto de mMcadorlu que recebem sl'mana1mf"ntr, doe 
princlpnes centroi. do pala e do extran1etro e que "~ti.o wod"ndo Pot 
preços tnacredttavet, 

ACHAM-SE APPARl:L BADOB A CONOEDll:R OS M:J:LISORl!IS 
PREÇOS EM TODAS A8 8UA8 VXNDA8. IIF.U '.O:IID:RJal OS 
CONCORRENTIIB . 

P!UlCOB EXCJo:PClONAl!:l!! PARA VllND AI! A' 'l"Il!T .&11 
Altm de outr011 innnmeraveta artt101, lfm ~!'m&.ren~&enH em 

tel1 stock o.11 aegutntee : 
X•rq•e .ti" todfll " typo&. tartnh• ia!• trt,"& aacs,611&1 J ~xn•• 

caln •• totlM .. marcas, a,sa flar 1rttara•o, c~eJa•: .Ant.an,tlca, 
Teatonla e Catcathaha. , erowne. rasollaa, .. 1 •e Maca• • •o E,....e. 
ltaealbaa, eomplete 1NJrtlmf"nto •" malltelp1, papel para Jnru.l • ,. .. 
pel • Norte" , arrn •r. tela• at ,wa1J41adea, lelte eeallenea•• ·M...,., 
•v1r6r"", Joaou e T:hlros. Hnlaa• •Bfapo• e "' Correate•, .,. ... farpa•• 
amertca110 •rowa"' e rnmpo1 para ecrca1, upollta •99• e eh•111IM 
para ca~, .,.,ta ale, neco •e ..,.. aaelenal e edna,elr•, •b' 9rde, 
t.•n •• tempfns. lllalu~ • 1:1keHa • , oom1t!eto 10rtlmeate .. eea• 
•nu • riallH aaeloaaea • es:traqelre1t, eh.ocolaMI • ~ ....... 

Yeah1m &e certificar deasa realidade H qae preci- , 
Hm comprar barat• li 

JOÃO PF.SSOA PAIAHYBA Í>O NORTI ' 
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