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REGISTA -SE HOJE O ANIVERSÁ RI O NATALICl'O 
DO INTERV ENT OR . ARGEMIRO DE FIGUEIRÊD0 
AS HOMENAGENS QUE SERÃO PRESTAD A S A S. EXCIA . . 

NESTA CAP ITAL E EM CAMPINA GRANDE 
Regida-~e no rli:l de hoje r, ani-

1·ersario nataliC'i(l 1fo cxn'lo. ~r. 
Atgem1rn de Figucirêdo, intet·· 
,entor federal nP<ste Est:,d,1. 

Est:i data tóca de perto o co
ração e a conciência rio nos~(l 
pôo, porquanto o eminente cida
dão, pelo exlraorclinario nci>n n 
rla sna administrac.ão e nelas surs 
utitucles de homem 1Júblico P'lPl'

gico e sPreno, ,·cm obietivando 
inflexivelmen1e um lnr;ro nro~Ta
ma de bem coletivo. 

O CUNHO TOTALJTARJO D.\S 
REALIZACõES 

De f:íLo, o panorama adminis
trativo do al ual go,·êrno é im
pressi(\nante pelo cui,ho totalita
rio das r0alizações, que vão des
dP as de natureza economica :ís 
rle natureza social, englobando 
odas os problêmas mar .. antes da 

nossa terra. 
Ao sôpro do ider.Jh,mo cons-

1rutor do go, êrno . .\rgemiro ,Je 
Figneirêclo a Paraíba Yem sendo 
agitada por um brilhante st:rto 
rle progresso, como ainda não ha-
1·iamos rrg-isfado cm tod: " nos~a 
historia. 

O ísEGRf:00 DE LJ:.\L\ .rn::m 1 
:-/ISTRAÇÃO 

Um do~ segredos cio complet,: 
êxito àa ;itual administração p; 
iaibana reside na ,;ua cxigeni ~ 1 

preocupação cm resolve;- ;:rime'
ramente, ali:is dentro de 11m po1·
to de visb ,,sfritameute rr,ciomd. 
os problémm< de ordem ,, ,c,v,
mica para 1,oder fazer fac., ., 1 r,. 
dos os outros que se prendei·, ú~ 
obra~. instrnção e saúde pu blic.t . 

Até pouco;; auos atraz, a Pm·a ·• 
ha se rnllava excluf\ÍYamente p:•
ra o algorlão - êsse deci~ivo f::
tor da nnp_,,. economia que rr" 
tem feito conhecer período~ rle 
1artura e rte pauperismo, ; •rntr,
menl,• pelo imperio exercido, r)J a 

com a alta e baixa de preços, <:011-

formP a~ influência,i do mc-1 c:,
do, ora com o maior ou menoi· \ o
lume , 11ualidadC' das safras, ;,;c,. 
gundo os capril'ho~ do dima ..,,.1 
<la~ Prnllas caraclerística8 . 

. \ (',HfPANHA DE FO}rn ··ro 
AGRfCOLA 

~a pres('n[e ::ulministra~ao, o 
ouro branco, l'onqu:rnto relti., .. ,_ 
Re_c, maior estímu].., possirni ;iara 
"1nlen.,iliuH:áo rio ~eu plantí1, ,, 
melhora dos tipos, não constit:iiu 
~ Pteo('upacão dominante .-lo flº· 
,,er (lllhlico. 

O 8Uri(imcnto da campanha ele 
fomento agrícola foi um passo 
a\'ançado para nos libertar da 
monocultura. Tratou-se de crear 
~~a no1·.a. mentalidade agrana, 

~l<' 1,osit1rnda na prática inten
~\'~ r extensiva da policultura. 
d OJe, o ERtado mantém campo~ 
? demon~tracão d(' arro.t, abac,,

~·.11~ana de a~ucar. batatinha n; 0 , .foijão, mandioca, mamo
h •. eebola, fazendo lama destri-

U~ão <ie .~uas seme,;tes é mudas. 
0 Que concerne á frutirultu

l'll, 0 Estado vem cooperando com 
0 Goiern,, F<'rlcral na manutcn
i,ao ~a Est::u:ao Exper·m., linl dP 

ruticultura Tropical do E~r·irilo n:~· com a 'I uóta de 80 :000'<000, 
"4lelll8, para uma ,·ontrihuirão 
llaaraJ no \8lor de 100:ul)Pl'iflhO. 

• em 19~7. o Govêrno cio r:~
d tendo ern vista a nece~11iti~-
e um fomento mah rápid., 

lratic,J)tura na Paraí':19 for. 
lllais 100 :OOOfOOO, além da 

<1uota referida acima, p, 
~e c·ompldasscm as inst 
daquéla Estacão e pas1<fü 
p1'íl<iuzir 80 000 mudas 
35.000, q11aT1to sómente 
a \N'ba fixada no acórd 
foi plenamente conseguid< 
Plasteceu, no dôbro, o ca 
in-adiacão ela ERtação 
mental. EiK porque a Par: 
um E~tado monocultor º"' 
form<,11 em policultor. 

\'ejamos ns campog de e' 
tração q uc fóram feitos P 
n,rno, 'tll"1vés -la Direto 
Producfto nos tréR último, 

C'ulturu Ca mpos 

All!odão 26:l 
Cana ri<· açuca•· 1~9 
Arroz 1~ 
Batatinha 2~ 
Mandi<Jl'a J". 
Mamomt 19 
FeiJão 17 
Fumo 17 

He 

NA CAPITAL 

Recapitulemo~ as obrns pú
blicas, Retor dos mais altos do 
orcsente período de govêrno. Aí 
1J2tão os scl'viços de remodelação 
~ de eml,elezamento da Capital, 
com o <·alçamento novo. alarga
m<'nto, retificação e abertura de 
vitrias ruas e ayenidas; <:Om um 
melhor servico de tracão e ilu
minação; com a construção, já 
no ~eu finnl. do Instituto de Edu
"ação, obra eRta considerada de 
mais arró,io. em materia pPdago
g1ca, em rea lização no país 'l 

com o funcionamento cio Abrigo 
'ÍP :Vlenore;; AhandonadoA, insti
<uto de aRsistencia social que 
marca un, passo avançado na re
~olução de um dog mais comple
'{1,s problémas da sociedade mo
clenrn, al!!m do acabamento do 
,w,·o f:~tt>dio d~ Radio Tabajára 
l:t Paraíha. 

NO fN1.'ERlOR DO ESTADO 

\'isionanclo o interior do Esta
,10. 0bRcn·a-se o conjunto gran
,Jiô,o da~ ohras ele irnneamento 
•le Campin:i Grande, dêscle as 
r,•alizações em Yaca Brn,·n, em 

, \reia, de eujo acude pr, 

1 
•rau"porte dagua num percurso 
'le :):l tJllilomet]'()R até Campina 

j
l r;rnnde, obra~ pssas calculadas 
, "''lis de 16.000 contos e qi 

· -n ,..~ o.w fâse final. 



Asl1-

0EolRAFlA da 1.ª aerle 

Argentina correia da Silva, Celao 
C&bral da Nollrega Claudlo de Pa,\Ya 
1 lte Elnar svendsl!n Junior, Glauco 
Hermano Monteiro Prelre, Hernaa de 
Luna Pedrop, José Ferreira Soares, 
Jaques Rahgel Torres, Jorge de Bar
ros Bárbosa Meulaa Macbado Silva, 
Newton Pemandea Costa Pelllart Pe
reira da Silva, Pemo Honorato Perel
r e Ulrlco Ribeiro Bezerra 

GEOGRAPIA da 2.• aer1e 

Antonio Alves Bezerra Sobrinho, 
Eruo Gulmar~ Coê}lJD, .Entr Pereira 
do Nascimento, Geraldo Oreosola, José 
Afonso Oaloso de Sousa e Maria Mar
ta Espmola Guedes Perell'a. 

QUIMICA da 4.ª serie 

Clodomir Aleoforado Leite, Halamo 
Duarte da Cunha e Walter Sodré da 
Mota .frança. 

QUIMICA da 5.ª serie 

Hermes Martins da Silva. 

A's 13 horas 1PORTUOUBS! da 1.ª 
serie) 

Celso Cabral da Nobrega, Claudlo de 
Paiva Leite, Evaldo Esplnola Navarro, 
Einar Svendsen Junior, Glauco Her
mano Monteiro Freire, Heman de 
Luna Pedrosa.. Igar Falconi de Mélo, 
Jose de Rêgo Barros, José Ferreira 
Soares Jaques Rangel Torres, João 
Franca Filho, Jorge de Barros Morei
ra José Alfrêdo da Nobrega, José Alves 
da Costa, Joaquim Estanisláu de Medei
ros Sobrinho, Messias Machado Silva, 
M1reda Prado de Sousa, Marcilio Dias 
Maribondo Vinagre, Newton Fernan
des Costa, Pelbart Pereira da Silva, 
Pedro Honorato Pereira, Robson Mau! 
de Andrade, Ulrico Ribeiro Bezerra e 
Yves Lins Alves Medeiros. 

Resultados dos exames de admissão 
procedidos no Liceu Paraibano : 

Aristides Lucio Vilar Rabelo obteve 
59· Alam Caçador Viana 58; Adolfo 
de Holanda. Cha.con Filho 64; Alam 
Ka.rdec Pedrosa. de Lucena 70; Alltom 
de Oliveira Leitão 59; Ana Rita RI
beiro Coutinho 65; Achlles Leal 77; 
Armando Cabral Nobrega 58; Arlindo 
Fernandes Cambolm 53; Amaur! Bar
bosa de Queiroz 69; Antonio Gomes 
da Costa 51; Ardson Machado Franca 
52: Aderaldo Leocadio da Silva 65; 
Alm1r de Araújo Sá 54; Claudio Ro
berto Feijó da Silveira 51; C!rn ..._,,_ 
coli 51: Dulce MP•st Be?~-· 

4- ' 

~~~ 
tu. 

Ant.onlo AlWNJ de .AnuJo, Pllrtutllfs 
iia ~=ta''r . .Al'lblte111ca s, aeo,ra-

tU::n:,e :..:ur ~!'°;: 
OeocrafJ& I; m6dla S. 

Milton Ran~, POrtuguls 1, 
~8 9. Arl '1, OeogrllC'- 8; 

Carlos Prelre de 8Clllaa, Portulruêl 
li, Fra.ncAa '1, .Arltmettca li, Oeogra. 
fia li; DWCl1a. 5. 

Aurea J.l'relre de AlbuqllaqUe_ Por• 
tugulg 3, Pl'ancfs s, Arltm~ 3, 

~
1:i!~co!iÜlhO, iwtu,u,a t ::S~. 7, .Arltmettea 5, ~ 

gu~~. c:r=:: 5~~ 

A Entidade Muima entender-se-á com o "Paraíba-
Clabe" a respeito do campo do "Cabo Branco" 

PC:aa!':~1111'!:i oL!:: ~::.:~ 1 :er:~clo~:acºa::e a ::o::• ~ 
=:n: ~do,u~~1:~:e~ 1 ~::::én~~':n~o~ !lr=~fad'g.m::; 

~~!~, ltlu do •campo do ~~f:~ :~U:~:"1r!e:!~ ~~ opt 
Deate ehtertdimeaito ficará resolvi- nlio dos companheiros Januario Ama

do, cleflnltivamente, o contrat.o que a rim, diretor de sport. 
Liga vem mantendo com o campo 
"Ollbo Branco• para a disputa do seu 
c:atDpe()Dato de futebol. 

Depals do entendimento do dlret.or 
da Enten\1ldade Maldma com os dlri-

=tr:,d:e ~~Tu~1~ur:;;1vf3:mos 

· TEAM NEGRO' 

grafia 7; IMdla 7, A NOVA Sa)E DO VALOROSO gu~~:aw:. tn::·,.~: "PALMBIRAS SPORT CLUBE" 

Reune-se, hoje, ás 19 horas, em sua 
séde social, á travessa Amaro Couti
nho, a 4iretoria. do "Team Negro• 
para tratar de vario• assuntos, sendo 
necessano o compareciment.o dqs ama
dores adultos e Juvenis e dos diretores 
G Bezerra, A. Nogueira, G Braga, 
A. M11mz e B. Costa. 

grafia 7; médla '1. Instalar-se-á, hoje, ás 19 1 2 horas, 

~ da r:r-:&orla tio 8:.'lf 
t, llo orie~~ ee:~~ ~ 1 
deeaa pubUcaçlo que se edita e111 X ~~1:. ao mk de Jan~tro t 
A=~ ~:i~~ ~:l~ç:::A! 4e 
Estatlstlca do Instituto do A~ar de 
do Alrool 40 Rio de Janeiro. acaba J: 
ser publicaéip o boletim de estlmatln 

~~;:8 d:e=~ filt':~~JJOndente 10 

O referido lmpre880 contem op0r 
tunos informes 116bre o movimento ~ 

~=~~o ~u~~:O:~o do nosoo Jllllt, 
Enviado pela mesma Seccão. rec,,. 

::. 1\01 e:itemplar c!o boletim ein 

A CIENCIÃE 
AS FlôRES 

José Teotonlo de Carvalho, Portu- em suã nova séde, á rua Duque de 
guês 8 Arttmetlca 8, Geografia 6; m6. Caxias, 511, o "Palmeiras Sport 

dl~:Í;ar Ferreira da Silva. Português ~~~ ::!e!~or~ralbano de foot-
8, Francês 9, Aritmetlca .7, Geografia A Instalação da nova séde do alvl-

R~~u 01~~~~?f~~~tt~- Avaliada em dez milhões de 
cLUB" Hbras a orodução anual de 

8; M~la ~ Llma Lõbo Português ~:r= :J:eosd:Ue:!ºfill~~~ 
Na segunda-feira ultima, esteve reu- flôres na Grã-Bretanha 

nlda extraotdlnariamente a dlretona 

5 Prancês 8, Arlinietlca '1, 0eogra.. não fWados 1\ L D P 
fÍa 5; média 5. 1 Com a sua nova séde' o velho e tra-

Adauto Valencla do .Amorim, Por· dlclonal clube pessõenae dar mala um 
tuguês 7. Prancês 8, Arltmetlca 11, passo para o seu engrandecimento es
Geograt1a S; m6clla 6. portlvo, pois, a sua atual diretoria não 

Maria Leopofdlna Caut.l.nho, Par- tem poupado sacrlficlos para o maior 
tuguês 4, Prancêl 7, Aritmetlea 8, aoei'sulmento do clube de Tota. 
Geografia S; média 8. A's pese6aa presentes a lnst.alação 

J11.randlr TI.- de Melo. Portu_ ela séde dos palmelrenses será ofere
gu<J.;; 4, Francês 8, Aritmetlca 5, Geo- cldo profuso copo de oeneja II bolos. 
grafia 5; média 8. 

Adoplaa CarclOBO da Silva, Portu
guês 8. Prallc& 8, Aritmetlca 5, CJeo.. grafia 7; média 7. 

"PALMEIRAS SPORT CLUBE" 

(Oficial) 
JOllé Tavares de Sousa. Português 

7, Francês 8, Aritmetlca 5, Geografia A diretoria do "Palmeiras• convida, 

'1; a'f~~ 7Frelre de Sou.sa. Português ::a=. m:1~os\is Dciu~ =~ns: 
6. Francês 8, Arltmetlca 5, Oeografla L. D. P. e não filiados, a compare-

3. Francês 7, Arttmetlca 4, Oeograf1a clal, á rua Duque de Caxias, 511, an-
8; média 5. dar terreo. 

do "Sport Club", que deliberou varias 
assuntos para a Vlda do clube. Por 
e11&a oftsiáo !Oram aclamados para 
socl,ps de honra do clube os seguintes 
cidadãos : dr. José Rodngues de Aqui
no, dr. Antonio Bóto de Menezes, sn; 
João da Costa Frazão. Miguel Reis. dr 
I.ulz de Oliveira Galvão, sr. Salus• 
tlano de Andrade, dr. José dos Praze
res Collho, dr Antomo Pereira Dlnlz, 
dr. Evandro Souto e dr. João Montei
ro da Franca. 

Com a inclusão desses novos soclos, 
fica o "Sport", com um "quadro de 
honra" composto dos elementos mala 
em evidencia na sociedade conterra
nea. 

A' reunião estiveram presentes os 
diretores : Carlos Neves da Franca, 
dr. Manuel Coutinho, Fernando de 
Carvalho e Paulo Ferreira da Silva. 

- Hoje haverá nova reunião, tor
nando-se necessa.rla a prPSença aos 
mesmos diretores. 

8; F~f:;lap~ ee Parlas, Português 1 :m~ ~~ J/ s:~~~~: 
Antonio Ramos de Queiroz, Pottu- _ 

guês 8, Fran~ 9, Aritmetlca '1, Oeo-, "PITAÓUARES SPORT CLUBE" De domingo em diante serão recogrf!er :1~ 1-aujo Português 5 O diretor de sport convida todos os meçados cs treinos do .. Esporte", e, 
• a · • socios jogadores para uma reunião es- segundo nos declarou o presidente 

Francês 8, Arltmetica 5, Geografia li; 1 portlva a realizar-se no prox1mo do- Ca.rlos Neves, os amadores faltosos não 
média 5. mingo 13 do corrente, ás 9 horas da serão em absoluto aproveitados nos 

~~~~ 1NoTICIÃs""õOEXTERloR 
- Edesio Vídal Duarte. Part.aguta 8, 
~- '1, Arit.metlca 3, Geogndla e; 

Geraldo Magela de ArauJo, POrtu_ 
gues 5, Francês 9. Arltmetlca 5, Oeo. 
grafia ~. m '1. 

PORTUIAL I FRAIÇA 
LISBOA. 8 <A UNIAO> - O Oi- PARIS, 8 lA UNIAOJ - Diante da 

retor do Departamento N'acional de comissão de Negócios Estrangeiros do 
Propagan !B ,r An· ,121, f~I'~ , C'· Senado, o sr. Delbos, titular do "Suay 
nhecldo orn ,!~,a 11.t. ,..,,.,, .. ,. •J- d'Orsay", deu uma idéa geral da st
'\dor do Pavll~ Portuguê, na F ,t ri tuaçáo Internacional, rP.ferlndo-se , s-

'emaclonal dê Parfs, seguirá para peclalmente ãs relaçqes anglo-l"ran
·- ~ a bordo do trall3t1ant1co ~&as 

'A devrm'.io r111 capltal O sr. Delbos acentuou a vontade do 
'1l&l'. .,s necP..ssá- IJOVêmo francês em fazer uma poh-

LONDRES, British Ncws. - A a 
plica.ção de princípios cientificoa ii 
horticultura contribmu p1ra o rapitlo 
desenvolvlm!!nto da. •ndustria de flõ. 
res na Ora-Bretanha Dentr:, dos 
d~ls ultimos anos o numero de pes. 
soas empregadas na floricu ltur! cal 
cuia.se ter aumenta:lo em algumÜ 
dezenas de milhares. 

Antes da Grande Guem1. o valor 
por. grosso_ das flôres de ori,em bri· 
t&mca no mercado Interno era sómen. 
te de cêrca de meio milhão de J1bru 
p:-r ano; hoje é quasi de ,int., vezes 
mais. De Lincolnshu·e. das Ilhas de 
Sclllr e dos condados cciuentais, I* 
depo15 do Na.tal. começam a che{!ar a 
Londres e ás cidades d, prov!ncia, 
grandes quantidades de junquilho6 

~rr~~ãot~li~~ e:cc1a\g:~1ga p/! 
brita.nico é extremamc . •e amigo de 
flô!'eS e de jardins que sJb<,m cultivar 
com especial arte. No.s d1. tritos i.Ddlll 
triais, os trabalhadores cultivam mfli: 
mo faixas insignificante <le terreno 
diEponlvel, e os que não •êcm ))OI,!!· 
billdade alguma de cultivar suas Ih\ 
res, mas que pódem adqulri_las, a.ssim 
o fazem ornamentan:I~ suas e~. A 
maioria das flôres que se viam nm 
mercados da Orá-Bretanha, ha ai· 
guns anos atraz. eram de origem Ili· 
trangeira. Os bulbo.s vinham, Ili 
maior parte, da Hclanda; hoje exls. 
tem no Lincelnshire áreas consld!!ll· 
veis de terreno dedica:las a esta cultu. 
ra. Das Ilhas de SCilll'. dos condadol 
de Dev:n e Comualia, são expedida&. 
anualmente. algumas tonelad~ de 
junquilhos para os mercados de 116-
res. O primeiro estabelecimento co. 
merclal para a cultura de craves DI 
Inglaterra. foi estabelcido em 1904; 
hoje o pais tem deste, estabelectms· 
tos e&l)alhad06 por t:da a parte, e o 
valor ànual da sua pr:ducão póde 11!1' 
avaliado em melo milhão de libras, 

o 1e 111-ga- tlca de 9e{Ul"Bnça nacional e paz eu
na !>l'J- ropéa em intimo acõrdo com o go- --y-

verna Inglês. 
:Acrescentou ainda que o govêmo CAMt S DE GERSEI, desde 1 

franéês 1)retende permanecer fiel aos j in- lgnificante q•antia de 1$00 1 

~promiasos contrafdQI!. Uf«O, encontram-se na C.\S ,\ AZIIL 

HAVRE 8 <A UNIAOJ - A bordo 
o super-transatlantico Queen Ma

seguiram para New York, com o 
de organizar o vôo de exper1ên

do gigantesco avião "Lieutenant de 
alsaeau Paris ', os famOIIClll avlado

francêses, Henri Oulllaume. pUo
do Atlantlco Sul e Mlchel Detroyat, 

dos maiores acrobatas do ar do 
nça ocupando atualmente o carRo 
Inspetor das industrias de aviação 
oual. 

\ 
- Cempra -

DE UO, V 
1181111 ..: 1 ,, 

.iAS IIPERTINEln 

- a sua casa. 

O I ID. • AIJVERSARID DO 
INICIO DA COLOIIZAÇIO 

DA AUSTRALIA 
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o-MoMENTo NAc10NAL-CHEFATURA DE 
POLICIA 

VI D A 
RADIOFONICA 

P R. I-4 RADIO TABAJARA DA 
PARAIBA 

INSTALOU-SE, ONTEM, COM TODA SOLENIDADE, A CONFE
RÊNCIA DOS SECRETJ\RIOS DE FAZENDA 

O dr cliete de Pohcia recebeu on
lt.'m. os seguintes telegramas . 

CAJAZEIRAS - Na rua da Bóa 
Vista, ne~;;ta cidade, 110 estabeledmen
to co111ercial de João Batista Lms. 
unrn.nheccu hoje morto Ltm seu em
pregado ele 1101M Manuel Lucas. de 
2(< anos, nat,1ral do Rio Grande de, 
Norte. Dr. Nilo Costa. medico aqui 
residente, constatou 11aver o mesmo 
falec_idQ em consequencia ele colapso 
card1aco Sau<lncões - 1'en. Renovatv 
delegado de Policia. ' 

Progi-ama para hoJe 

A Direção da P R I-4 - Radio Ta 
baJára da Paraíba em homena ~cm
hoje, á passagem do aniversario nata~ 
licío do Interventor Argemiro d<' Fi
gueirêdo, res::lveu fazer uma 11T::td1:,i __ 
ção especial. co1n musicas regionJ1.s e 
cla.ssicas. 

NO FIM DESTA SEMANA SERA' ENTREGUE AO MINISTRO 
VALDEMAR FALCÃO, O ANTE-PRO.JÉTO DA JUSTIÇA 
DO TRABALHO - O ESTADO FORTE BRASILEIRO, NA 

da p<'nlnsula , dedicou e l01,;iosos 
ro111e11t:írio, ;i ntwa siluaçtio do 
Brnsil , fazendo sa lienl :1r os 
meios de que disp<Ít'. alual111en. 
le. a d'f'morracía brasileira , pa
ra o exte l·mí11io do camunismo. 

S€rá, assim. mais uma expre::s1ra 
homenagem ao preclaro cidadão que 
dirige -cs destinos da no~sa terra. APRECIAÇÃO DE UM JORNAL ITALIANO 

fllO. 8 (A CNLH)) - lnsla
Jara1n·sr. boie. ús :11 horas, os 
trabalhos ,ia reuniüo dos Se· 
crclários de\ Fazenda dos E:.ta. 
cios. sob a presidência do mi
nistro Sousa Costa. 

O alo, <[111' se re,esliu de so· 
lenidade. le\'C logar no salão de 
honra e.lo Minist<'.·rio da Fazen· 
ela. com ,1 presença de a lta s au· 
loridades CÍ\'Ís e mililares. 

HElrllLA'.\'DO \S ATI\'IJ)A. 
IJES cm.IERCIAIS DO RRA-

SIL :"JO ESTRANGEIRO 

HIO, 8 (A UNIÃO) - O mi· 
nislro \'alc.lemar Falcúo assi. 
nou uma porlarín regulanrlo as 
atribuições dos o>scritórios de 
expansiio r·mn,:,rcial elo Brasil 
110 estrangeiro. 

ü A.'ITE·PROJE'TO DA JUS· 
TIÇA DO TRABALHO 

H!O 8 (A UNLiü) - Até o 
fim desta semana será entre. 
gue ao ministro Valdemar Fal
c·úo o anle·projéto da ,Justiça do 
Tr,1lrnlho. 

.\S CO~IE~IORAÇõES Cl\'ICAS 
00 Cl:\'COE:-,'TEi'URIO DA 

LEl AUREA 

HIO. 8 (A U:'\'EOJ - O mi. 
nislro G11st.n·o Capanema estú 
ultimando a elaboraçiio du 
progra111a das conien1orações 
dvicas com que será festejada, 
cm lodo o Brasil. a passagem 
uc, :iü.0 aniversário da promul
gnçüo da Lei Aurea. 

Do referido programa consta 
a puhlicaçiio de monografias, 
:i propósito e.la influencia das 
ra,a, africanas na formação 
hrusile1ra além <le c:onferen· 
cias sobre o assunto a serem 
reali1,adas nos Yario~ estabele
einwnlos de ensino. 

HmtE:-,;AGENS DO GOV1mNO 
ClllLE;\'O AO GENERAL GólS 

MONTEIRO 

1\10, 8 1 A UNEO) -- :--otL 
eia, procedentes de Santiago 
•nlormam que o go,rrno chile
no prestou as mais significali· 
'?':' h<Jrnenagens •10 general 
(,ois \lon lei ro. c111b:üxador do 
Brasil ú posse do presidente 
lluberto ürtiz, e.la Argentina. e 

INSTITUTO "SÃO JOSÉ" 
1;>.;0TA OA SECRET.\RíA) 

A festa elo seu t.erceiro aniversario 
ele funrla,;ão - Reuniu-se domingo 
Passado. âs 14 horns, a congregação 
cios professores do Instituto "São 
,José" parn tratar de diversos assun
tos. inclusive a organização da resta 
do glorio.10 patriarca São José. a 
Pas~ar em 19 de março corrente 

Orgonizou-se o seguinte programa· 
Dia 16 A ·s 19 horas - Tríduo na 

Cat..dral 
Dia 17 As 6 horas - P áscoa dos 

meudigos. ~ue fórem catol!cos: ás 19. 
triauo na Catedral. 

Dia 18 - A ·s 6 horas - P áscoa das 
Aulas Primá!-ias Aulonomas; ãs 19, 
tl·iduo na Catedral 

Dia 19 A 's 6 horas - Páscoa do 
Cur,o Profissional Feminino: ãs 15 -
lanche á imprensa indigePa. em que 
i\Prâo hom~nageados o exmo. sr. Ar
<ebispo M•·tropolitano, o interventor 
Ar•cmiro de Figueirêdo e os coman
dantes Rib~iro Barata e Lemos Cunha 
na sédc do Instituto. com a inaugu
ração da aula de dietética Infantil. pe
la. prcfesi-ora Isaura Palricio. ás 19 
hr,ras encerramento do tríduo na Ca
tectraJ 

IJla 20 A s 6 \wras - Páscoa do 
;ur~o Profi.ssional .Masculino , ás 19 ', 

sao 'ffilene. presidida pelo dr José 
Marque,s da Silva Mariz, com a pre
en~a rle representantes de todos os 

/ncJicatos assodaeões de classe. cen
ro Proletários. famlllas ele alunos. 

ett 

\ Em sua, aprecinçcies. o con-
atualmente em ,isila a v:írias eeiluad(J c',rgào da i,hpren,a ila· 
na~·ões sul-americanas . liana r cft: re. sc :1() presidente 

(ietulio \ 'a rgas corno 11111 def'en-
0 BH .-\S !L E;,I FóCO NA 11\L sor autentico da sohel't1nÍ'l dl• 

PRENS,\ ESTRANGEIRA , nos,o pais, contra as ;n,eslic.las 

RIO, 8 (A l'NlÃO) _ Os solcrtes do Komintern. 

mai~ import :!n les órgãos da I Nú\'AS PHmIOÇõES NO 

RECIFE - Achando-se no Ju1zo de 
Menores desta capital o menor José 
Fontes de Sousa, solicito a v. excia 
que se digne providenciar oo sentido 
de ser o mesmo conduzido pnra es~·t 
capital. donde procedeu, uma vez que 
St) encõntra em completo abandono 
Apresenlo a v. excia. os n1eus protPs
tos de estima e consideracão - Etel1;i-
110 Lins, secretario Seguránça 

11np1.e n,a nac1onal e estrange1- EXERC.l'iO 
ra t em dedicado profundos e ORDEM PUBLICA DA CIDADE 

conc_iencioso~ es tudos de apr~- HIO, 8 (A. N.) - Por (lecre· A' vista da ordem assegurada ctu-
cia,ao ao Lstado Forte bras1- to a%inado pelo presidente c;e- rante os festejos carnavalescos nesta 
lein,. rreado com a Constituição lulio \'argas. fóram prmnovi cap1t_a1. o dr. chefe de Policia of1c1oll 

de 10 c.le nornnbro de ~937 . 1 dos a generais de Brigada o~ :ilfl~/~:ig~!1n~~,':~~~~'.'~i Íi~p~i~~\~ 
Agora. temos a registar um I coroneis Pinto Guédes, c«111an- pel_os tenentes José castor do Régo e 

'.lespacho procedente ?ª llália, dant e da Policia ~r;Jitar, Anlo-

1 

Joao de ~ousa, e Silv.ª;. inspeto_r do 
1~1 lormand o que um Jornal de n)o Sa111paio e Otayi,rno ,Josí· da ;f~!1

~~o 11~~~,:0~ª~~fa,~''d~:tai~â~~"~~ 
I• errara. cidade situada ao sul Silva. ordem do dia 

A DIETA DE TOKIO APROVOU O NOVO CRÉDITO DE 
4.800.000.000 DE YEN~ PARA O ORÇAMENTO DE GUERRA 
Continúam as trepas chinêsas a empregar o sistema de guerrilhas - O Japão não 
esfá construindo super ·"dreadnoughts" - Foi organizada a última muralha hu

mana de defêsa da China 
TOKIO. 8 / A UNIAOJ - A Diéta I FOI CAPTURADA A CIDADE DE Juta ccnstante em Hacman no ex-

aprnvou. depois de bastante discutida. FENG.CHENG I tremo sul do Chan.si e mais 'para Jes_ 
a lei que estabelece o n:vo crédito de I te ao longo do estrada de. ferro de 
4.800.000.000 de yens para o orçamento . SHANGHAI. 8 <A UN~AOJ - No_ Peiping e Hankow, em Chisien e Sin-
de guerra. t1cia-se que as forças mpomcas captu. siang. 

Com mais essa despêsa . elevam-se raram .ª cidade de Feng.Cheng, nas c:n•ta que novos ~taques de guer-
a 7.400.0C-0.000 de yens os gastos do proximidades de Shan_S1. rilheiros acabam de ser registrados 
Japão cem o presente conflito. nas vizinhanças de Chefu' e de 

A úLTIMA DE~SA DO TERRITO. 
RIO CHINJJ:S 

CONTINU'A A LUTA DAS GUER- Weihaivei, e os chinêses pretendem 
RILHAS que cerca de vinte mil homens de 

SHANGHAI 8 (A UNIA01 - As sue, tropas teriam atacado a região 
duas forças eIIl combate entrarain em criental da prcvincla de Shantung. 

R E G I s T o 

Daruos tt seguir o programa. 
18,00 - "A P R I.4 ' informa 

síntese do~ acontecimentos do di1 
18,0ó - Musica variada com Mar_ 

luce Pessóa 0:-land-: Vescom.:elos 
Geny Santos. e "cs quatro dlabr.s". 

18,30 - Musica argentina pelo 
··chans nier" da Comp:rnhia · Amrl'i
cana de Atrações. 

18,45 - Musica vanada com Esme
ralda Silva e Jota Monteiro e José 
,Jorge. •Locutor J. Acilino,. 

19,00 - Canções p·r Jaime Be;u,n-a. 
19.10 - Musica popular por Nelie 

de Almeida, Paulo Alves, Thania Fer. 
r:·ira e o bandolinista Ctacilic, Fil 
geiras 

19.45 - Musica yariada e· m Jorge 
Tavares e a .soprano Luci Campos. 
r L~cutor Ma.rio Mansur J. 

20,00 ..:.. "Hora do Brasil" 
21.00 - Musica brasileira e ameri

cana c-m Creusa de Barros e Arman
do Boudoux 

21,15 - Jornal oficial. 
21.20 - Musica selecionada c~n1 a 

soprano Lucí Campos. \'iolinistn 011·
gano de Luna Freire. pianista Clau_ 
dio de Luna Freire e orquestn de 
concertos dji P R I-4. 

22,00 - Jcrnal falado da P R t-4 
22 10 - Melcdias celebres em sólos 

de saxofone e duêtos de pistões. 
22.25 - "P R I.4 informa". lUI_ 

ti mas noticias 1 

22.30 -- Bôa noite. <Locutor Val
dPmar Gonçalves). 

NOTAS DE 
PALACIO 

EsLi\·eTR.111 ontem pela manhã, no 
Palacio da Redenção. o d1'. Matêus de· 
Oliveira e o cônego Matías Freire, C: Lte 
fôra1n agradecer ao sr Interven: ur 
Federal, as suas nomeações para dirc'
tores do Departamento de Educação e 
do Liceu Paraíbano, respectivament. 

O dr. Allrêdo Miranda Filho con
gratulou-se por telegrama, con1 o Chr
fe do Govêrno. pela nomeação do si 

HAN-KOW, 8 (A UNIÃO) - A 
fim de deter o grande avanço d% 
c:!unas motbrizadas nipônicas sobre 
esta capital. o general Clúang.Kai_ 
Shek está terminando a organização 
da última muralha humana de de
fêsa. 

Trata-se da concentração de 150.000 
soldados no correr de uma linha de 
400 milhas entre Kwei e Tung-Wanr) 

FAZEM ANOS HOJE: ri ~~:-~=· eá ~··~~l!~~s!l'~l~C~::.~J!· :~· is ~~l~~~i5CO Rufo, para prefeito de Ser-

UM COMBOIO JAPON!tS ATIN,:t 
GIDJ• POR UMA AVALANCHE 

TOKIO, 8 (A UNIÃO) - Informa. 
se que em Taga~aki. um trem trans
portando 400 passageiros fci atingido 
por uma avalanche, de que resultou, 
certamente, grande número de mor
tes. 

Todas as comuni~ações fôram in
terrompidas, ao sul da Coréa. 

UM GOVJJ:RNO PARA A CHINA 
CENTRAL. APOIADO PELO JAPÃO 

SHANGHAI 8 IA UNIÃO! - Nos 
círculos autnrizados assegura.se que 
serã crganizado um nevo govêrno pa. 
ra a China centra 1. 

:E:sse govêTno séria apoiadc pelo Ja
pão e instalado possivelmente, a 9 de 
março próximo. 

OS JAPONJJ:SES APODERARAM
SE DE YUAN-CHU 

PEIPING. 8 (A UNIÃO l - Noti. 
cias aqui chegadas informam que as 
trepas nipônicas conseguiram apo~e. 
rar-se de Yuan-Chu. na margem es-
querda do ri: Amarelo: . . 

Acredita se que os Jap:neses pros1. 
"ªm destá vez num avanço até 
Yue~-Cheng_ a áo quilom~tros a oéste 
da via férrea de Teng-Pú. 

30.000 CHIN:ti:SES MORTOS E 30.000 
FERIDOS 

SHANGHAI, 8 íA UNIÃO! - In. 
formações de fonte japonêsa dizem 
que nos ultimos violentos combates 
travados ao sul da província de Shan_ 
Si os chlnêses deixaram 30.00-0 mortos 
e 30.000 ferid:s. 

O JAPÃO NÃO ESTA' CONSTRUIN
DO SUPER-DREADNOUGHTS 

TOKlJ, 8 •A UNlAOi - Um cor. 
respondente da Agência Hava~ mfor. 
ma que, -egundo as declaraçoes de 
~lta personalidade da _Marmha d<; 
Guerra nipónica, o Ja.pao não esta 
construindo super-d:·eadnoughts. mas, 
simplesmente, belonaves de tipo esp~
clal, desconhecido até. &\(ora. e a res. 
peito da~ quais ccntmua a guardar 
e mais absoluto sigilo. 
• Entretanto acredita.se que, diante 
da extraordinaria. vertia consignada 
no orçamento bntanico, para a Ma
rinha de Guerra. o Micado_ estaria 
disposto a entabolar ncgcclaçoes com 
algumas potencias, no sentido. rle que 
fÕl!sem suspensas as con.struçoes na
vais que tanv.: ameaçam a paz do 
mundo 

Transcorre, hoje, o aniversario na
talício do nosso amigo sr. Carlos AI
verga, tesoureiro aposentado da Dele
gacia Fiscal desta cidade. 

S. s., que gosa de estima em nosso 
meio social, oferecerá, pela data. re
cepção ãs pessôas de sua intimidade 

- A senhorita Maria da Gloria rle 
VasconcéJ,.,s. filha do sr. Armando de 
Vasconcélos. funcionario do Ministerio 
do Trahalho. nesta cidade. 

- O menino José, filho do dr. Es
tevão Marinho, engenheiro da Inspe
toría de Obras Contra as Séc8s 

- O menino Alvacir, filho do sr 
Guaraci Gomes, mecanico da "Singer 
Machine Company", nesta capit~l 
' - A menina Maria. filha do sr. 
Fernando Rolim, residente em CaJa
zelras. 

- A senhorita Lucia Sá, cunhada 
do sr. Severino Barl1osa Leite. advo
gado em Campina Grande 

- O sr. Valdemar dos Santos Lima. 
proprietario e1n Serraria. 

-· O sr. Genesio da Fonsêca Chian
ca, funcionario estadual em Bonito de 
Santa Fé . 

- A menina Maria Nilza. filha do 
capitão João de AraúJo Pessôa, oficial 
da Policia Militar do Estado. 

- O joven Antonio RibeirQ Pessôa, 
filho do dr. Adolfo Pessôa, jã fale
cido . 

- O menino João Batista, filho do 
sr. João Batista do Carmo. comerci
ante nesta cidade. 

- O menino Hélio . filho do sr. 
Gentil Machado, residente ne~.ta ca
pital. 

- O sr João de Deus Maurício, 
funcionario dos Correios e Telégrafos 
nesta cidade. 

N ASCI1~ENTOS : 

Julie é o non1e do meníno nascido, 
ante-ontem, nesta capital. filho do sr. 
Cícero Caldas. funcionaria dos Cor
reios e Telégrafos aqui, e de sua espo
sa, sra. Maria Laura de Menezes Cal
das 

CASAMENTOS: 

Enlace Massa - Mindelo : - Ocone
rá.. hoje, nesta cidade, o enlace matn
monial do capitão do Exerci to Demos
tenes Massa com a senhorita Marin 
Bernadete Ribeiro Mindêlo. filha .dn 
,·lúva sra Deborah Ursula Ribeiro 
Mlndêlo 

ServlrfLO de testen1unhas. po.r partP 
do nol"O. o dr Antonio oe Av1la Lms 
e senhora, no civil· e d: .. Antomo 
Massa e iiCnhora. n(J rehg1oso: _por 
parte da noiva, o dr Odilon Maró,1a e 
sra. severina Ribeiro Coutmho, no 
religloso; e general João Fulgencio de 
Lima Mindelo e seut>ura , representa
dos por dr Flaviano Ribeiro e senho
ra . no civil o /1.to civil lerà lugar na res1denria 

S. de Lou rdes 
o .1oven casal. logo após a ceremonia, Estiveram. ainda. em Palacio. du-

seguírá de autQil)ovel até Recife. onde rantc o dia de ontem, as sPguinte.-; 
tomará o ··AratimÔó", com destino ao pessôas: drs Flavio Ribeiro, Adal
R.Io de Janeiro. berto Ribeiro, Aníbal Moura, Pedrn 

- Realízou-se, onte1n. nesta cidade. Ulisses e .João Rufino. prefeitos Alcin-
o enlace matri1nonial da. f:enhonta do Leite e Cunha Lima Filho, dr. Or
Edvirges Batista do carmo. filha do lando Tejo, mons. Odilon Coutinho. 
sr. João Batisttl. do Carmo. negociant~ padre Luiz Santiago, srs. Jerem1a·1 
ne~ta 1waca, e <;ie ~ma esposa. sra. Venancio. Luiz Pinto .. Francisco ~i
Benvinda Batista do Carn10, con1 o sr mentel Gornes, Franc1sc? Leodegano 
José Borges de Araújo motorista nes- Antomo Gama. José Bomfacio Coêlbo 
ta capital · 1 Gastão de. Alencar. Jose . Antonio 

te s;~·v~1~~~~. d~ t:~~em1u~::~· /c~1~0~:r~ ~~~n~.a~-~~'10 ~~ª~1~. T;1;v~~.\~~~ ~ge~= 
etposa e. por parte da noiva. 0 sr mont. sra Esmen.na Elo.v Belmo1~t e 
Josebias Fialho Marinho e esposa srs Nobre e Severino de Luna Freir.e 

- Realizou-se, em dias do mês de 
fevereiro ultimo, na cidade de Porn• 
hal. o casamento da senhorita Jandira 
Rodngues. filha do sr. Raul Rodri
gues, abastado fazendeiro naquele mu
nicípio. com o dr. Jeferson Fernan
des, cirurgião-dentista ali também re
sidente. 

Os átos civil e religioso tiveram o 
c01npareciment.o dos elementos mais 
representativos da sociedade local 

VIAJANTES : 

Prefeito A/cindo Leite : - Acha-se 
nesta capital, vindo de S Luzia do 
Sabugi, o dr. Alcindo Leite. prefeito 
Caquêle n1unicipio. 

s. s. esteve on te1n. no Palacio da 
RedPn('ão, tratando com o !;r Inter
vtntor Federal sobre assunto!-> da co
muna que administra 

- Regressou, ontem, pelo lrem do 
hora rio, a Alagôa Grande. a sra. Ar
temiza Sales Amorim, esposa do sr 
Gedeão Amorim, agricultor, all resi
dente. que se fez acompanhar de .!-iUa 
filha, senhorita Neusa Sales Amorim 

Prefeitu Eduardo Ferreira· - En
contra-se llf'!-:ita capital o nosso a1nigo 
::;r. Eduardo Ferreira. operoso prefei
to do município dr 1vrnmanguape 

S. s veiu trstar de assuntos hgad0:, 
ao~ interesses daquela edilidade, sendo 
hospede do "Paraíba -Rolei ". 

NOTICIARIO 
TELEGRAMAS RETIDOS 

Na Dire toria Regional dos Correio~ 
r Telegrafos acham.se retidos tele
gramas par8: Abili 0 Araujo Compin_ 
ter; Barbo,11 RcM. rua Rogns. 405; 
Edino; Bmha •dois teleg , 

U•rt:1!1 ,\ DO E,-fADO DA 
P\lUIRA 

J267 
4828 
d2tl 

J\38:l 
17~9 

50 :OOOS/JO'l 
4 :000~0iJ) 
2;000c0 '11 

1 ·ooosoon 
J Oüíl/ 1,011 

Durante o dia de hoje. !1áo haverá 
e'.':pediente em Palacio. 

Por esse 1notivo. ficam transferidas 
para amanhã as audiencias marcada~ 
para as seguintes pessôas . Pedro 
Hennque.s Alves de Sousa. Mana Ale
xandnna de Carvalho, uma com1ssão 
de estudantes. Valdemar de Olivem. 
Leite e Severino Mf.l.rtins 
---------------

DEPARTAMENTO 
EDUCAÇÃO 

DE 

O direto,· do DepartamentJ de E. 
ducacão. reitera o aviso publicado an_ 
~rriormente. de q·,..1e a.bsolutament~ 
não receberá ninguém nos primeiro:; 
cxpedirntes. Assim, as pessô:ts que 
tiverem 1ntere<:ses a tratar no Depar
tamento de Educação. deverão pro. 
rura_lo nos 2.os expediente.'\ ctas 14 á~ 
17 hora.s. 

o~ funcionarios do e1Lsu1.o que tivfl
rern de requerer licenças.. deverão de
terminar c·m H"US requeriment6s. n. 
data em que desejarem entn,r no 
goso da~ mesma~. 

Ainda uma vês e diretor avisa que, 
os boletm.s do movimento mensal, 
deverão sf"r enviados em duplicata., 
rRbendo 11.0.s ~r.s. ln.s.petore.s auxiliart'S 
do Ensino, a fü;cali~ação da:s r~mc ..... _ 
~as. 

INGLATERRA 
LONDRES. 8 <A UN!JV11 A, 

prisão do propnet~no ctr 1.111w ,H!e 
ILia de belésa em Dundee, cnu.-,011 
•·i\'fl; PJlJOÇ 1 1 

o ,,1. rc.·,·1 ,, ,·, :-1\·1t<:•(ti t' : 11; 1,:·i
çâo Na busca que a policia efetuou 
rm seu e~tubelccimento e na n~0r'l.;;..1 
devassa feita nos porõe& da sun ca a 
os invc:>tigaclores dPscoh111·n:11 rlocu
nwntos da mais altu imporlanc!a 

M1·s Jordan foi submetldo a ngo
roso e demorado interrog torlo 
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ADMINISTRAÇAO DO EX MO, SR, DR, ARGEMIRO D E FIGUEIRtDO 

,,,. 

DECRETO N.° 978, de 8 de março de t938 
Concede ""'ª 11ensâo a vi11va e filhos do sol

dc~do Tertuliano de Sousa, assassinado por oca
szao do assalto de bandoleiros em Cachoeira de 
Cebôla., 

' Argemiro d_e F1~ueirêdo, Interventor Federal, no Estado da Para,-
ba. usando das atr1bt11çoes que lhe confere a Constituição da Republica. 

DECRETA: 

O Interventoi Federal no Estado 
ela Paraíba atendendo ao que reque
reu o dr. Vitória Pôrto. químico an
,:iliar cio Lal,oratorio Brorr:atológic:o 
da Saúcle Pública, tendo em vista o 
a testado medico exibido, resolve c01,
•·edr,1·-U1e ,~o, dias de llcença. em 
prorogação a que se acha gozando. 
para tratamento ele saúde. na fórn.1a 
da lei 

An Lº E' concedida á viúva e lilhos cio soldado Tenuhano de O Intenentor Federal no Estado 
So~a. assassmado yo, ocasião do assalto de bandoleiros em Cachoena de ria Paraib,1 efetiva Maria Aclá Lins 
~t~~~ti· e~m:ti~~::i correspondente ás vantagens que o mesmo percebia ~:bet~b('uq~~r~~\li~~ª\!~~;::te d~ot~:. 

. Art. 2 ° - E' aberto á Secretaria do Interior e Segurança Publica escrivãc elo civel. crinie, orfãos. co
o credito de um conto qumhentos e quarenta mil réis , 1 :54080001 , suple- mércio. ausentes e seus anexos. of;-

~~n~ai 917 
v~

1
~b~

1 
c~~s~~~t;m~~o i d!º ~

9
~uadro IIT - Pensionistas. do decreto ;·~:I 1~~~·tI~t/!;~~ ;e d~t~~~fst~-o°~~~~\; 

Art. 3.0 - Revogam-se as disposições em contrario. 'rüpctéca~. do Termo da Com.arca de 

j 
Itabe.iana, nos termos cio ~ 14, do art. 

SO.º da ~~~fa~,{~cã~\aR~~::bTi!? em João Pessôa. 8 de Março de 1938. ~~3;1a ~:~,?,~'e 15;~li~ft;8 ~:uJªni~;~ ct~ 
) ~~

1
<;;-;r~:'.·ia cio Interior e S~guranr.a 

Arge>niro de Fwue,red.o 
Jose Marques d« Silva Mariz 
Francisco de Paula Pôrlo 

DECRETO N," 979, de 8 de março de t 938 

Argemiro de Figueirêdo, Interventor Federal, no Estado da Para,
ha. usando das otri buições que lhe confere a Constituição da Republica. 

DECRETA : 

. . Art .. 1.0 - \le:n dos vencimentos que 11,e competirem como Juiz de 
Dll'e1to. tera o Corregedor. quando no exercício das suas funções a diaria 
de vu1te mil réis <20$0001. ' 

. Art. 2.º. - E' aberto á Secretaria do Interior e Segurançs. Pubhca. 
e· credit<: espec!al de cmco contos e 01tocentos mil réis , 5: 800S0001 para 
~~o~~~~e~t:~ê~sa com o presente decreto. que entrará em vigôr no dia 10 

Art. J_º - Revogam-se as disposições em contrario 

PALACJO DA REDENÇÃO. em João Pessôa 8 de Março de 1938. 
60.0 da Proclamação da Republica . ' . -~ 

Argemiro .de Figu.eirêdo 
José Mar'lues da Silva Mariz 
Francisco de Paula Pôrto 

O Interventor Federal no Estado 
da Paraíba efetiva Maria Adah Lim 
1 eu o sr. João Bat;sta Lins üe Albi..:.
e;uerque. 1. 0 tabelião do púlolico, ju. 
diciBI e nota.s. ezcrivão do cnn1e. ci
v~J. orfáos comércio, ausentes e 5et1;;; 
,,ne>.os. oficial do registro de titul03 
e documentos particulares e cto rc 
gistro geral de hipotécas, do termo ue 
rtab<iie na. tPncto em vista os doCL · 
1nento~ que juntou. cmnpl·ovanrto tr.!· 
37 anos de serviço, e 69 de idade. re
so!Ye aposenta-lo nos tenuos do art. 
66, combinado com o 119, da lei n ° 
J 27, de 28 de dezembro de 1936, de
, enelo solidtar seu titulo á Secretaria 
do Interior e Segurança Pública. 

O Interventor Federal no Estacto 
ela Paraíba torna sem efeito o at) 
que nomecu o tenente Antonio Fer
J eira Vaz para exercer o cargo de 
dele~acio de Policria do distrito 1e 
Taperoá. 

Secretaria da Fazenda 
EXPEDIENTE 

DO DIA 23: 

PetirõPS 

DO SECRETARIO 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JOAO PESSOA 

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA no l)JA 
8 DE MARÇO DE 1938 

RECEITA 

Saldo do dia 7 
RRceita do dia 8 

9:731>.,400 
5·224~600 H:956!.000 

DESPE:SA 

Pago a funcionários - Venciln
1

en
to~· de fevereiro . . . . 

Idem a D. Altina Lins. - restitu;. 
çao 

Saldo para o dia 9 

Em documentos de valor 
Dinl'!eiro em Caixa 

779~800 

62S200 

'.00,000 
14 :014SOOO 

842SO~O 

14:lHSOOU 

14 · 114~000 

19
iaesouraria d~ Prefeitura Munic1p~I de João Pessôa. em 8 de março de 

Gentil Fernandes, 
Tesoureiro interino 

Do dr Sev~rino Patrício na ünpor- 1 ela de 1., classe, contando mais de 
lanc1a de 13880?0 . 20 ano, de _servi90 ininterrupto, 1·c-

De. Cleuden~1 Mororo. na impor- C!Uerendo o;;:eu mese$. de iicenç~ pi _ 
tanc1a ele_ 600S?OO. ,nio. - Deferido. 

De. AJms10 Silva & Cia .. na impor- Antoni_o Mendes Ribeiro. requeren-
t~nc,a de 2.500$000. do 1sençao de impostos para os prc

O Sef'retario da Fazenda teco1ne.1-
âa 10s sre. AdministradorPs ·:~ Est&c'l . 
cnarios Fiscais q1-1e os funcior,.ários de 
!.uas Rep~rtic:õe~ quando rl}n1cvid•·1~. 
sejam desligados dentro de 15 dias ~ 
partir da dat~ da remoção 

ei ias em construção á rua Du~ue àe 
Caxhs, de acôrdo com a Lei n. 0 56, 
de 14 de janeiro de 1937. - Indefe
r:do, em face das informações 

Carmelo Ruffo, requerenclo liceuçt 
para construir dois predios na n,a 
Cardoso neira, para o dr. Alcides (l._ 

1 

· 'asconcelos. - Indeferido. em face 
ciqs informacões. 

Alcic'es Cordeiro de Luna. reqt1e· 
1endo hcença para modificar a plan
ta do predio em construção á Av 

Secretaria do Interior e 
Instrução Pública 

EXPEDIENTE DO DIRETOR 
DO DIA 8: 

DO Rarão de Mamanguape - Como re
quer. 

Erasmo de So,1sa Gama, requere:1 

lnterventoria Federal nário público do Estado. rec.uerendo 
1nelhoria de vencimentos. - lv!antenho 
0 despacho 2nterior, no~ termo~ rio 
11arecer do Cons,Jltor JuridicC'. 

Do rirmgião dentista Man.iel Jerc. 
nimo da Silva Sobral peciinao baixa DPcretos: 

do licença para fa:?;er diversos sert'.i
ços no predio n. 0 439. á Av. Vera 
Cruz. - F,rr,. face da,; informaÇÓ!'' 
deferido. 'EXPEDIENTE DO 

DO DIA 5. 
INTERVENTOR 

de eoléta. - Deixo de tomar conheci-
mento do pedido. por estar fóra cto O Direlo1 cio Depa., tqmcnto "1, 
prazo legol. Educ:tcão nomeia João Reg1s ele Amo-

Petiç0es· 

De V1t01 io Po1 to. ciuinüco auxiliar 
do Laboratono Bromatológico da Saú · 
de Pública. solicitando que lhe seJa 
prorogada par mais sessenta (60) di~·;. 
a licença que requereu para tratamen
to de saúcie. - Concedo trinta dios. 
na fórma <la lei. 

DP Man,1el Leite Cavalcante. amtl.
nuense ela Inspetoria Geral do Tráfe
go Público e da Guarda Civil dê:>te 
Estado. requerendo quinze , 15) dias ri~ 
férias 1·egulamentare5' - Con10 re
ciuet 

De Herotlldes Aquino Rolim, pedi". run. parn exercer o cargo de Inspe
do baixa de coléta de sua proprieda- ' tor Administrativo do Ensino, da Fa
cie em Cajazeiras. - Requeira á Mesa zenda Modêlo Riachão, do municip1c, 
de Rendas de Caja2eiras. que é compe- de Alagôa Grande. servindo-lhe de ti-
tente para conhecer o caso. tulo a presente portaria 

Dr. Meira de Menezes, requerendo 
c·ertidão. - Certifique-se. 

Adauto Tavares, requerendo licen· 
ca para fazer diversos reparos no pre
dio n. 0 349, á Av. 12 de Outubro. -
C'omo requer. O Direto, do Departamento ue 

EXPEDIENTE DO SECRETARIO Educarão exonera Antonio Farias. do 
DO DIA 5: cargo de Inspetor Administrativo do 

Manuel Fernandes Cout>'lho guarda 
rie 1. ª classe, requerendo· dois · mêses 
de licença p2.ra tratamento de saúde 
Submeta-se á inspecção de saúde. 

Dncretoi'>: 

TRIBUNAL DA FAZENDA 

Sessão do dia 4 - 3 :_ 938, 

Contas - O Tribunal visou: 

De Odéte da Silva Viana, profes
sôra interina de l. ª entrancia. cQm 
exercício na cadeira ruclitnentar mist8 
de Camalau'. da vila de Cabedêlo. 
município desta Capital. solicica ndo 2 

sua efetivação. - Deferido . 
DP Frarcisc~ Rosado de Oltveira 

professôra efetiva de cadeira rudimen· 
tar de Jencó. do munic1pio de Catoli' 
do Rocha, 1 equerendo para terminar o 
seu curso normal ;ia Escola Norrr : 1 
" João Pessôa ·· de Campina Grandr 
- Deferido. á vista das in[onnacõc, 

O Int~rventor Fe\\eral no Estadu 
da Paraiba remove a professôra de 
1." entrancia Dalka de Carrnlho. do 
grupo escolar "D" Pedro n·· . para 
o grnpo escolar .. Antonio Pessóa · 
:,rnbos nesta Capital. devendo apre-
;ernar o seu titulo no Departamento De Dias Galváo & Cia .. na impor
de Educação. parn ser devidamePt,c tancia de rs. 34:461$000. de forneci-
apostilado. mentos feitos ao Estado. 

O Interventor Federnl no Estado Idem, da mesma, na importancü:! de 
eia Paraíba remove a proféssôra de rs. 4:086$000. idem, idem. 
5.ª entranc1a Antonio Uunes BarbosR De Dorgival Mororó. na importanci~ 
rcn1 exe1·c·lcl.l ~;i. ~f·cnl~• r!Frnentdl' de 430f-::OOO. de fornecilnentos ao Esta
mist.a .. Indio PiragHu·· _;,~:, rua dR elo. 

EXPEDIENTE DO Pepublica nesla Capita1 .. µan o o, t:- Idem, elo mesmo, na import,rncia ue 
DO DIA 

7
: INTERVENTOf' PO Escolar ., Duarte Ja ,,ilvr-1n.. rs. 180SOOO, idem. idem . 

• O Interventor Federal no Estac:o D~ The Texas Company. na impor-
. _ da Paraíba conforme proposc.1 rio tancia de rs 7 :800SOOO. de fornecimen. 

Petiroes , Inspetor do Tráfego PúlJhc,, e 'la tos ao Estado. 
Guarda Civil, promove a 11:-'::l.1 de Jclem. da mesn1a. na importancia de 

De. Clot.>des Pereira da Tr111dade e l ~" cla;sse e sinaleiro Deociecio da Coe rs !:930SOOO. idem. idem. 
Otav1a M1st1ca Sampaio. professôras ta Melo, devendo apresentar seu u- Idem. de Heitor Gusmão, na impur-
rudimentares de Lagedão e Lagôa de tulo á Secretal'ia do Interior e Segu- tancia de rs. 7:350SOOO, idem 
Pedra. respectivamente, do município rança Púolica para ser drv.da<::e;ne Idem de Dias Galvão & Cia. na 
de Esperança. solic1tllndo permuta auostilRelo unportancia de 1 :863SOOO. idem . 
Jndeferido. · 'j O Interventor Fedeial no Estado De The Texas Company Ltda ns 

De Mana Estér Sátiro Fernandes da Paraíba confórme proposta ele 11nportanc1a ele rs 7 800SOOO de fornc
prof.essô1a elo g,upo escolar "Rln I Inspeto, do Trafego Pubhco e J,i cnnentos ao Estado 
:Branco' da cidade de Patos sollc1ta1,- Guard& C1v1J p1on1ove a fiscal elo De D01g1val :i.\fororo na hnportan-
~o 3 me_ses de licenca - Submeta-se :rafego, de 2 " classe, o de 3 " Jo 0 a eia rle 1s 1 o,JS500 idem, idem . 
a 1nspeçao de saude nesta Capital ~\m,u1c10 Perf'ua deve.ide anresenl,., De José Pet1 ucc1 na 1mporLancia ae 

De Sevenna ele Albuqwerque Mes- seu titulo a Sec1 eta1 la do 1n•er101 r 1 s 1 015S500 idem idem 

i~\;ª dr~e;";~~: c~e .,:u:,,;;~~~a1~~1~\1~: f ~~:~~t:~;os~~~~1ia pa>a se1 devido 1111~~1 t~,~~~; d:~~te1;\~s3~ Cº . n'.l 
lnanguape. sohc1tando 3 m'eses de h- O Inte1 vento, Fedeial no Estado I Do Agente cio Lmde Nac10nal na im-
c:enca - Igual desparho r!a Pnra1ba contm n'e p1oposta cto In.s- p01 tanc1a de rs 798SOOO 

De Aldenôra de Alme>M Pallto, petor do Trátego Púbhco e da Gua1 - Do L01de Nacional S A na impor-
professô1 a de 1 ' entranc1a com exe1- ctr< C1v1I promove a fiscal do Trá'"- tanc1a de 1s 329S200 
<.:1c10 na C'ade1ra notu1na de s. Jos~ go. de 1. 1 rlasse. o de 2. i, Fehsm1,1::> Da Auglo Mex1can Petroleum Cv1n
de Pirnnhas. solicitando 3 mêses de Inácio da Silva. devendo a1.resentH pany, na ilnportancia de rs. 8:405S00ü. 
l1cenca. - lgual despacho. ,eu tltulo a Secretaria cio Interior e De Artúr de Albuquerque Lins, na 

De AdaHto Escorei. guarda fiscal ela Seguranca Pública. para ser devida- importancia de rs. 500S000 de forneci 
:Fazpncla. pedindo proroga.çào rle 1.- !11ente ..1postilaclo 1,1ento~ ao Estado . · 
cença sem vencirnento:-. - Tndef Pri. De Anibat :rvroura. na !mnortancia 
cio. EXPEDIENTE DO INTER''E;~TOR de GOSOOO. 

De João de t,rança Cartaxo. guaro,, DO DIA 8: Do Posto de Fornecimento 
1iscal. da Fazenda. 501icitando licenç& .Jorrh. do E:-taclo. na in1porlanri:1 rr 
especial. Indeferido nos termos do Peticucs · rs. 7 :085SOOO. 
informações De .João da CosLa e Silva maior da De E. Leão na quantia de rs. 

De The Texas Company Ltda , so- Policia Militar do Estado. requerendo 2·040$000. 
licitando tht> ~eJa facultado tran.sfenr abono de 3 1nése::i ele soldo. na fórm:.i De Innfios Cavalcant1 & Cia. na ilr:,· 
•·-stoc,1es de ql1e10:te11e f !.!J1.:tol1.11a .. din, - eia lei. - Deferido ·1ort.lnc ia ele 1 :9308800. • 
tamente ue Reclfe a Campinu Gr:;,n- De Ehzete Soares. auxiliar de esta Dt Francisco Cícero ele Mélo, n,1 
de lndetericlo. à !alta de funda- ti.;tica cio Departamento de Estatistit, 1rnporte>1cia de rs . 733~·100. 
:nento legal e Pul)licidade requerendo 90 dias dP D,' Ariel de Fanas. na importanc1r 

Df' Joao Batista Lms de Albuque, licençA Submeta-se à inspeC'Ctú dp rs. 709~600. por clichês fornecidos 
que, 1 " tal.Jelião. Judicial e n0tas. cs- ele saude p,tra a Imprensa OJicial. 
(rlvão do critne, orfãos. comercio. ar- De Cristiano José da Silva. 2.º ta-
~entes e seus a.nexos. do Termo d·, nente da Policia Mihtar do Estado. Despi-sa realizada: 
'talxuaua. t1.;ndo atingido a idade e!,, :·equerendo pagamento de ciiferenca d• 
09 ano~. requer 8 sua aposentadorüJ '.~ncimenios Aguarde abertura clf 
<Om direito á~ vantagens que por 1ri tréclito 
jh~ co1nprt1ri:io,n Defet1clo De .f{,::if' Je~uino tle Brito. ex-suidn· 

D, Maria Ad<1ll Lm; de Albuque, - uo ela Pohc1a Militar cio Estado. re
f\UE' escreventt jura1ne11taaa do 1 (' querenclo c:=i:ncelainenLo ela not,a dt• 
<·artono <lf· Termo ele Itabaia110 11·• expulsão. Indefenclo de acôrcln 
·rnais de doze anos e atuahnente exer- c01n a~ intormaçõeb 
cem•o e<s ,unçõe, de tabelião do pll- De Triné11 Alves de Oliveira, Juiz de 
blico judi<'ial. nota::i e ,;eu::; anexos, re- D1re;to da Comarca de Princeza, re
querendo u sua efetivação. 110 refen- querrndo reconsideraçáo do ato que 
do c~rgo Deferido o aposcnt.ou - Indeferido á vista d" 
• De .Joáo Soares de Pmho, lunc10- parcrer do Consult01 J11ndico 

Do c1r Praxédes Pitanga. de . 
770Sl0í• 

Restiluições: 
De Aluísio Costa. na imp<>rtancia de 

.iQ~OOO 
Da Cw Braslleira de Eletricidad•· 

"Siemens Schuckert S. A ". ele 1 
e·aucôes nas lmportancias de 500SOOU, 
roo~ooo e 7:2GOsooo. - o Tribunal re
"onhece o rtlreitc d'l firmr, prticiona
ria ri restituição das duas cauções ele 
,,~o.ooo 

Ensino, da Fazenda Modêlo Riacháo, 
, do município de Alagôa Grande 

DIRF:TORiA GERAL DE SA úDE 
PúBLICA 

Manuel Odon Coutin':lo, requerend,• 
,,iodificaçã.o na coléta do predio n.' 
417, á Av. 1. 0 de Maio. - Em face 
e;.'ls informações, defe,-ido. 

Insl)etoría da Alimenlacão e Polic11 Biandina da Cunha Rapiisc. requ•-
Sanitaria · l'end0 ,·arta de habitação ,:iara o pr•-

~io de sua prop1iedade, recentemen· 
EXPEDIENTE DO INSPETOR D/" te construido á rna Barão do Triunto 

DIA 2: - Deferido. - Expeça-se a re~pect:
rn carta de habita:;ão 

Petições· 

De L. Carvalho &: Cia. requereudo 
analise no vinho tinto de 1nêsa marca 
.. Sanhau:í". - Ao dr. Diretor do La
boratorio Bromatológico para atender. 

De N. T. Moraes, industrial na Iln-<. 
do Maranhão. do Município de Can
guaretama. do Estado do Rio Grande 
cio Norte. requerendo analise no pro
duto de sua fabricacâo dôce de bana
Pa marca "Nat.::'d" . .:__ Igw1l d.~sp,1cho 

EXPEDIENTE DO INSPETOR Dó 
DTA 4: 

Informaçõeo prestadas a Prefe1tum 
Municipal: 

Peticôes . 

Portaria· 

N. 0 56 - Concedendo se's meses 
de licença prémio ao guarda de !. ' 
classe Teódosio Francisco da Silva, de 
acôrdo com o art. 45, da Lei n. 0 127 
de 28 cie dezembro de 1936. 

COMANDO DA POLICIA l\nt,JT,\I: 
DO ESTADO DA PARAlBA no 
NORTE 

Quartel em João Pessôa, 8 de mar.;•l 
ele 1938 . 

Servico para o dia 9 <Quarta-fcirn/. 

Dia á Policia Militar. 2. 0 ten Gú

De Abelardo Cavalcante de Olivet- j d-ê~~ª,:;da á GuarniGilo. sub-tcn Jose 
ra, requerendo licença para se esta- .l:"ernandes . 
belecer com mercearia . - Parecer fa. Adjunto ao oficial de dia. :, 0 

sg1 
\·oravel José Dionísio . 

Idem, de Antomo Alves Gu1maràes, Dia á Estação de Radio, 3. 0 sgt 
requerendo licença para se estabele Ainon Nunes. 
c·er rom quitanda. - Igual cespacho Guarda do Quartel. 3. 0 sgL ,-nl.0-

EXPEDIENTE DO INSPETOR DO 
DIA 7· 

Informaçõe::, pre.st.adPs á Prefeitunl 
Municipal: 

Petirão: 

De Francisca Alves, requerendo li
cença para se estabelecer com tabe1·-
11a - Parecer favoravel. 

Intimaç~o: 

Ao dr. José Mou2inho, para no pra
zo ele sessenta (60) dias. sanear " 
vredio n ° 332. sito á rua Riachuélo 

Prefeitura Municipal 
EXPEDIENTE DO PREFEITO DO 

DIA a· 

Petições de. 
João Cavalcanti \1e1:ezc, . ."eque1t' 1-

do ra,·ta de habitação para o predi1, 
recentemente construido á A v Til a
dentes, de propriedade de d. Jll!iP. ,1, 
Oliveir~ e Silva e irmct.es. - OPferi 
do. Expeça-se a respectiva carta ,1° 
Labitação 

Teódoslo Francisco da Silva, 11uar-

rdo Siqueira. 
Eletricista de dia. sd Sinesio Ma-

1 iano . 
Dia 30 telefone. sd. Severino f'e"· 

reir ..... 
O 1. 0 B. r dará as guardas oo 

Quartel Cadeia Pública, reforços ' 
patrulhls 

Boletim numero 54. 

IV - Cargo de Sub-Delegado:.~ 
O sr. dr. Chefe de Policia, em oflc>0 

de ontem datado, comunicou haver 0 

exmo. sr. dr. Interventor Federal. 
por a to de 4 do corrente, nomeado 0 

~-º sgt. agregado ao 1. 0 B . I. Glll
lhermino Pereira cio Amaral, para e
xercer o cargo de sub-delegado de [10-
licia da c1rcumscricão de Moreno. d•~
trito de Bananeira-s. 

v: - Convite - Re11resentaçáo' -
Designo o sr. 1. 0 ten. Francisco ye
ciro dos Santos para representar e,ce 
comando nas ':lomenagens " :;erem p~o 
1r,ovidas amanhã, pelo centro c1v1c0 

.. A1·gemiro de Figueirêdo" de cr, .. 
elas ArmRs, pela passagem do :miVeJ'S'• · 
Iio na tnliclo ele seu patrono. 

VIII - Destino de Soldado: - Se· 
pliu boje a reunir-se á séde ele sun 
unidade, o sd. do 2.º }3. I n ° 118!\, 

Jo;t ~a~cf~;;!1d!
1:~i~ Passa a ele· 



A 1$800 
Caixas vasias de 

SABIO 
COMPRA 

A 

J TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA 
1 Dt>mo1stração da. r~ceita e despesa na Tesourmia n.-. 
1 ral, nos dias 7 e 8 do corrente mês 

Saboal'ia Parahybana 

Saldo u nterio, 

'tiVO no 1 ° B l. • para onde é trans- Ehsa Targmo da Costa 

DIA 7 

RECEITA 

Caução 
·erido, ficando class1flcado na 3. ·· c,a.. de Juz 
~1!~ ~~· ;:~ias~gregado ao 2. º, Joio Jo~i !~,: Banos Bandeira - Cauçã,:, 

~i;To 1 ~ p!~:n~fr~n~i\ -;; s~ra~s~ M~~Uf~z Bezer'.·a da Silva ·_ Caurão 

~::s;~uJ:ri\~~~l:g::t~i:.~:i; ~~~= ivlft:~t1el Cesar Pessóa - . Cat;çã~ "" 

:;·~/:~il~~~q~!\ P,,3-r~i:.s.te~ ~ren: :1i;i;,~º~, .~'\;"10'.i,\r\os Gum dÓ 
,143, Arlh.do .c?rre1a da Costa , F1rmu~C' Caerano Alves de Lima _ 

te';-'{J~ E6~~~~;. do ~~i~o ;e1o s:a,'.a- 1 ~:d~aemo cio te, reno 101 e1ro do Es-
,o concurso prestado quan~o no yoi1- Jose Faustmo ca,alcante ,lé Albuqt>e•. 
ciamento dos feste1os _ catnavalesc'>,, que _ Saldo de adeantamento 
auxibando com ded1ca~ao e esforço o Fredn1co rte Carvalho costa _ Sal&· 
serviço de medidas p1 eventivas. cor.- rios de operarios 
correndo déste modo, para a estab1li- FredPrlco de carvalho Costa _ Sa-
dade da ordem publica._ !ano• oe o,Jerarios 

&ste elogio é extensivo aos sgts , Rep. de Aguas e Esgótos _ · Rei.tia 
cabos e _soldados. que tomaram ,:,arte do dia 5 do corrente 
no refendo :iohciamento Repartição cios Serviços Eletncos :__ 

, As. l Delmiro Pereira de AndradP, 
tel. cmt. geral 

Confere com o origmal, ~lajor Gui
lherme Falcnne, sec. geral resp pelo 
sub-cmt 

Renda do dia 5 do correr.te .. 
Dll'etona do Palmeira Esporte Clube 

Caução ele luz .. 
En1prec;a .-\uto Viação Paraibana -· 

Qunta ae fi,c'.l.lização . . . 
Ascend:no Toscano je Brito - 8alcto 

NSPETORIA GERAL DO TRAFE- As~~n~~~~,,!l~~~;.;~g de Brito _ Salcl~ 
GO PúBLl<'O E DA GUARDA cte adeantarnento 
CIVIL Estação Fiscal de Taperoa ·_ Arre-
Em João PPssôa 8 de março de cadaçâo ele 1 a W de fevereiro 

;938. Ascendino Toscano de Brito - Suld•> 
Serviço para ,:, dia 9 ,Quarta-feirai de adea!1tarnento 
Uniforme 2 ° 1caauiJ Joã0 Hardman de Barros - Saldo d• 
Permanente á 1 ° S T arquivis:s adeantamet:to . . 

Lourival Santana. RPrrbedoria r'e Renoas da Cnpit:,! 
Permanente á S,P guarda de 1 - Arrerac'ação do '1ia 5 do cor-

claR~d~;te~·: do tráfego, fiscal Je 1.• n:~f;,teDifusóra do Estado· da Parqil)~ 
classe n. 0 l; do policiamento. fiscal - Reda do corrente mês ...... 
de 1. ' classe n ° 2 e 11uarda de l . ' Dr Luciano Ribeiro de Morais _ 
classe n. 0 5 Saldo d~ adeanta•nertn . 

Plantões. guardas civis ns . 34 2~. Bráulio Coêllso - Ca 1cã0 dP tu, 
13 e 87 Avelino Cunha & Cia. - Regist;.,.., 

Boletim n. o 53 do seu ton t ráto 
Para conhecimento da corporaçã.• Avelino C-mha & Cia. - Cc..iç~o 

e devida execução. publico o seguin Odemar Gomes - Ca:1çãc de luz 
te, R.epJrtição dns Serviços Ele'.i'icos ,:\a 

I - Entrega de Importancia: 
Paraib,i Saldo de adeantame ,_ 
to 

Eanco do Estado C MovimentJ - R• 
tirada nesta ddtB . . . 

J(l. oon 

30 000 

10S00v 

30. 000 

IG:186~100 

50,000 

1 :411~500 

691;400 

6GSOOO 

l :4U$100 

1 :862~500 

30~000 

600~000 

2·285,100 

18!,000 

3 :096S800 

8$500 

Mi200 

13 :!00~000 

l :600~000 

579S600 
30~00 

22 '000 
1 :060SOOO 

30SOOO 

531~200 

295 :910~20n 

49:661~000 

71 :126$400 

··~ . ••\r-- , ._.,... ... - ·- -
A senhorita -ou o cavalheiro, precisa de um par ele 

CALÇADO FINO, moderno e RESISTENTE, então •~:i ... ·-..,, ,... <U. - • 
nao perca tempo, procnre a conh8ciíla 

"SAPATARIA D AS NEVES" 
(A CASA J\IAJ!', l\lOVJJ\JESTAD \ D.\ C'JD.\DE !) 

' Chapéos, Calçados, Meias, Perfumaria,;, Lenços, 
,.. a.,:, .• 

, Gravatas, etc., - SO' E SO' NA 
I" 

" SAPATARIA DAS NEVE S" 

- AV. B. ROHAN, 160 -

Saldo anterio, 

D1 A 8 

RECEITA. 

· Rep. dos Serviços Eletricos da Pa
raíba - Renda do dia 7 do corren-
te . . . . . .. . 

Francisco Caetano - Fôros de terre
nos elo Estado exerc. 1937 

José Luiz da Silva - caução de luz 
Estação Fiscnl de Santana do Con::o -

Rencta de 17 á 28 de fevereiro p 
passado . . . 

Montepio do Estado - Descontos do 
abono n. 0 18 ............. . 

Rep. ele Aguas e Esgôtos - Renda 
do dia 7 do corrente . . . . 

Renato Maciel - Recolhimento de sa -
lario de operarios . . . . . . 

:vrontepio do Estado - Guia tic des
contos do Abono s n. 1 Especial) 

Hospital Colonia "JuJÍano Moreira) -
Renda do mês de fevereiro p. p 
(Pensionistas> . . . . . . . . 

Recebedoria de Rendas da Capital - -
Renda do dia 7 do corrente . 

José Luiz do Régo Luna - Saldo d• 
acteantamento 

5 :460~500 

2:,..900 
30~000 

4 :205>500 

19 :324$000 

2 :372~300 

12,600 

896 900 

4 :!59:SSOO 

53·9oosooo 

20,-000 

~2:08:i~400 

90 :775~11)0 

E~trega~se ao ~r. :'ll!noxarife pagacic,1·, 

a unportancia de 308$000, sendo, . . . 
280SOOO, remetida pela Mêsa de Ren. 
a~s de Santa Rita e 28$000 pela Esta -
ç'."' Fiscal de Taperoá. proveniente cte 
selo de c_humbo da Inspetoria, deven
do dita nnportancia ser recolhida ac 
cofre do e E. 

41 6: 697$600 Banco do Estado C Movimento - Rc
tirncta nesta data 89 :73!S900 

252 · 595. 40~ 

n - Promoções: - O exmo sr. 
Interventot· Federal, por ato de on-

t~ cf::'.º~e~/ /~~c~el1s~;~~fefiác~~ 
da _Silva; a fiscal de 2.C., o de 3. 3 , 

Jose Amancio Pereira, a êste põsto. o 
smalell'O Deoclecio tia Costa Mélo, cu
Jas portai-las se entregam aos recem 
promovidos 

Pelo exposto os referidos iuncw.à 
~~~:~~~m os ns. 48. 7 e 56. respecti-

f 
IU - Transferencia.: - Seja trun1•· 

erldo eia 2.• para a 1.• S,'I'., o <,s
~al de 3.• classe n .0 56. Manuel Pe-

ro dos Santos. que tomará o n. 0 R 
il~sta Secrão · 

IV - Adição: - Fica adido á l e sy., o fiscal de 1.• classe n.º 48. ~" 
2-VST, Fe!lsm,rio Inácio da Silva. 

- De~1gna(a.o; - Designo o fís
~al de 2.• classe n. 0 7. José Amancin 
/reira para ir chefiar o Posto ,ln 

eiculos _da Ponte de Sanhauá, em 
&nbst,tu1ç:.o ao dito de 1. • classe n. n 
~. Fe!lsmmo Inácio da Silva. por tp•· 
ndo promovido. · 
h VI - llulta Paga: - Pelo sr. 1\1· 
itº Gomes, foi paga a multa de 
k~' por :nfr;ição do art. 338, ,,_;, 

riaV'fl -- Recebimento de h:1porta11-

rnu~i;uº 115:;1 :~~~~:~~ g:gfd•º\ \?-
~e '"'P0rtancia de 3u8S500, cc,'respon:~ 
~ ~te ás r~ndas daquela Secçfio no dia 

0 "Orrente assim discriminadas: 

~ra O Tesouto do Estado 
ra o colre do c E. 

317$500 
.;isooo 

3~8~500 srn - Guias: - Entrega se :i 1.' 
rem·;

11
~ gulas ae registro de veículos. 

tá. as pel• Estação Fiscnl õ~ In-

~!rt - Peti(~s Despachada,;: - De 
pror~~o Ra:nos Cordeiro, ct.aul'feur 
leU tlt onaJ, reql'erendo restituição de 
q11e ulo de eleitor e folha corrid,i. 
Plrtlse acham arquivadas nesta RP
Cibo ção. - Restitua-se, mediante re-

r,!;: Piléto de Caldas Barros. chauf -
de a:~ISS!onal , requerendo licença 
J(lgé h 

I 
lzagem, por 60 dias, para 

304-Pb r as Barbosa, no auto placa 
o. · - Sim, por 30 dias. 

da étvfiullo Ferreira d'Oliveira, guar
ra de 3. • classe, requerendo pa
~ exame de motociclista prn
llletido · - Inscreva-se para ser sul;
"- '8 a exame na proxlma 5. ª fel-

De 10 horas. 

DESPESA 

&31 - Fre.'1cisco Lucas de souza Ra •. 
gel - Folha de pagamente .. 

&38 - Seguranca Pública - Folha de 
pagmnento . . ...... . 

f32 - Diretoria de Pomento ".la Pr" 
ducio - Folha d<' pagame11to 

f,35 - Silvino Montenegro - Adean-
tamento . . . . 

L50 - Repa1 tição dos Serviço~ El , 
tricos - Adeantamento . . . 

833 - Policia Militar - Folh::. ele 
pan:amento 

[151 - Otáv:o Ribeiro Coutmho -
Cor.ln 

0 35 - Br.iron Braine, ·- Arte3nl'·. 
m,nto .. 

819 - Alvaro Ennques Con-eia -
Act~antamento . . . . 

8-lO - João Francisco de Lin•a - FO· 
11:a de pa!?amento . . . . . . . 

e48 - Diversos Funcionários - Ab,> -
no n. 0 17 . .. . .. ..... 

~49 - Monte))IO do Estado - Descon
to dn atJon.o n. 0 17 .. .. • . .. 
El8 - José Luiz do Rê;;o i.una 

ArJPai:tamento . . . . . . . 
83! - Est açho Fiscal de Serraria 

St·primento de moeda . . . . . 
&53 - Luiz Franca Sobrinho - Ade-

antamento .... 
8{3 - Hospital Colonia de Pslcopá

tas - Folna rtr paga,nerto 
855 - Rerebe'.loria de "l.enrt~;; da C:1· 

pital ,11,r B :,acc,t l - .'\.clcan•a-
mPnto . . ...... . 

~:;4 - Receb . R"ndas ".la Ca1Jito 1 1~1. 
B. Nascimento1 - Adeant;ime'1tO 

d28 - Oin·toria ,•e V. O . Puulicas -
Folh~. de pag,imenM . . . . . 

841 - Diretoria de V. O Públicas -
Jo'olhn d.. pagamento . . . 

8G3 - José Il011ifaclo de Alhuque,·. 
que - Vencimentos . . . . . . . . 

9:;9 -· Lui, Gonzaga cle Andrade 
Venciment0s . . . . . . . 

842 - Francisco Luii de Ohveira -
, encl,nentos . . . . . . . . . . . . . . . 

845 - Departamento de E. e Publi
cidade - Folha de pa~amento 

t6oJ -- Arlel de Farias - Conto . . 

Saldo ql'e passa par,1 o dia 8 . 

3:159~0 

37 :777$700 

2:268S200 

80~000 

13:750~000 

131 : 623$600 

4;;:003~600 

700SOOO 

1 :OOOSOOO 

840$000 

71 :308$800 

16 :004i300 

500SOOO 

10:000~000 

1 :ooosooo' 
5:073$700 

100. oon 

200$000 

498$300 

t:456SOOO 

!50SOOO 

380$000 

250SOOO 

800SOOO 
7093600 344 :612$200 

72:085$400 

416:697$000 

t====================, 
DR, ALFREDO NETTO FORIOSINNO 

Clinica medica em geral 
ESPECIALIDADE: DOENÇAS DOS OLHOS 

Ex-intrmo do serviço de olhos do Hospital santa Isabel de Bello 
Horizonte. com pratica nos Hospltae.s da Bahia. ~Ido Gama, sinaleiro de&ta Ins

~ho~º mesmo sentido - Igual 

fAs I CONSULTORIO: - RUA DUQUE !>E CAXIAS, 348 
llhi;' I Teilfflte Joi.~ de Sousa r HORARJ'.0: - DE 16 A 8 1'1 

lllllet,or geral. 

~ O::..:, original: - F. Fw· l l~==~º='ª;':·~-=~-;;;r;ea~áll~&erÇllli;.;~==e=aestail===·'="'=aa=,=daa===l•'=='-==
1

=
1

..,bonll==·=-.dl 
l\lb-ialpetor. I' 

DESPESA 

852 - Francisco Lucas de Sousa Ran-
2 :OOOsOOO 

6:000SOOO 

420~000 

50S000 

ll5 :218>000 

19:303S400 

gel - Adeantamento . . . 
861 - Cabral & Cia - Restituição 

de caução . . . . . . . 
868 - Benetico Cesar Ps.iva - Ve11-

cimentos . . . . . . ..... 
732 - Luiz Eurides Moreira Franco 

- Adeantamento . . . . . . 
869 - Diversos Funcionários - .Abo-

no n. 0 18 .. . .. .. . . . . 
870 - Montepio do Estado - Des-

contos do abono n. 0 18 . . . 
857 - Dr. Jeronimo Duarte Rodn

gues - Folha de pagamento .. 
671 - Dr. Severino Patrício - Resti-

tuição . . . . . . . . . . . . •... 
856 - D Nadir Coutinho - Pag~-

mento . . . 
665 - Dr. Severino Patrlcio - Adc

antamento . . . . . . . . . . . . . 
866 - Dr. Severino Patrício - Ade-

antnmento . . . . . . . . . .. 
879 - Diversos Funcionários -- Abo

no s'n !especial) . . . . . . . . . 
880 - Montepio do Estado - Descoi:

Los do abono s,n. ,especial) .. 
862 - Diretoria de Viação O . Públi

cas - Folha de pagamento 
872 - Adalglza de Mélo Castro 

vencimentos 

Snlclo que passa rarn o dia 9 

;3r,,.r,oo 

!-00. -000 

í,OOSoO(I 

500. 000 

4 :537 '500 

896,900 

538.\700 

200SOOO 121 :331Sf.G0 

131:263~00 

252:595~00 

Tcsot<r'.lria Gctal do Tcso11ro tio Estado cta P,,~ailJa em 8 de m,1r
~o ele 1938 

Ernesto Sih•eir:i, 
Tesoureiro geral. 

EDITAIS 
E DITAL de citação de herdeiros a u 

<entes com o pr:11.0 de 60 dias - O 
dr. Orlando de Castro Pereira Téjo, 
Jwz municipal do têrmo de Ingã, da 
Comarca de Campina Grande. do Es
tado dn Pnralba. em virtude da lei, 
etc. 

Faço saber aos que o prei.ente edi
tal virem ou dele noticia tiverem qu~ 
t.endo sldo iniciado neste Julzo o in
VPntarlo dos bens deixados por fale
cimento de Antonio Martins Lima. do
miciliado que era no lugar Cachoeira 
de Cebõlas deste termo. pelo lnvema
riante Antonio Gonçalves de Arrll(\.1. 
ínl declarado acharem-se ausentes os 
herdeiros Pedro Martins de Andrade. 
residente no Estado do Amazonas, em 
lngar Incerto; Maria de Low-des, ca
AAda com Au1msto Coutinho, resi
dente no munlclpio de S. Vlcent.e, do 
Estado de Pernambuco. pelo que or
denei se passasse o presente edital 
com o prazo de 60 dias, pelo qual ci
to e hei por citado os referidos her
deiros para, no prazo de 48 horas qlle 

Jauberlita Agra da Nobreca, 
Escrituraria. 

correra em cartorlo do escrlV'lO que 
este subscreve. virem falar sobre ns 
cteclarações cto inventario, tic·t•rlo 
igualmente citado para todos os ter
mos elo lm·cntario. até partilha fmr.l. 
sob pena de revelia. E para q11e rh-,
gue ao conhecimento de todos mn,i:'cl 
passar o presente edital que sera r,fi
xado no lugar do costume e publir,u10 
por três véses no jornal oficial ~ 
UNIAO. Dndo e passado nesta vila de 
Jngá, aos 28 de fevereiro de 1938. Eu. 
José BandPirlL de Albuquerque. escri
vão o escrP.vi. e As. l Orlando de ('as
tro PPreir:i T~jo, JUIZ munícipe l. Con
forme com o original, dou fé. Ingá. 
28 de fevereiro de 1938. O escrivão 
Jo•i- 8a11d~ir:i d~ \lb11querque. 

REGISTRO CIVIL - E!>ITAL -
Faco saber que em meu cartorio, nes
ta clctade, correm proclamas rara o 
casamento civil dos contraentes e
gulntes: 

Raimuncto Napoleão ct, Silva e d. 
Edlth Matias de Oliveira. que são ain
da menores; ele. musico. funcionarlo 
contratado na P R I - 4 - Radio 
Tabatãra da Paraíba, filho de João 
Alexandre ria Silva Filho, morador em 
Limoeiro, F.atado do Ceari, donde 6 o 



D O S A N G U ~ (MARAVILHOSO) ' 
001 2 VliiiOS AlllliiTA O PUO I IILOI 

um rerdflaame ao mwN10 e- 1 ele.,... tonloea 
PHOSPHOROS CALCib. ARSEMIATO, VANADATO 

CUIDÂl8 OOM I TUIIIIULOIE 
OS PALLIDOII, Dl,?AUPUADOI, 

BXGOTADOI &NBMIOOI, 
MAES QUE 

1

c&I.W, MA<lBOS, 
O&IANCAI UCHITJCAI, 

8eeellerle o erfelle ia lraaduio .. 
aanruo e a &oulllCIIQlo eral ao ot1a• 

nlamo, com o 

nubente natural. e da falecida d. Ma- - Antonio E. dos Santos, ~$000;_ 28: 
,ia Antonia ela Silva: e ela. de pro- 1- JORna Maria da conce1çao, 9S000, 
fissão domestica. natural desta Capi- •291 - João da Silva. 36$000; 297 -
tal e filha do falecido Anisio Matias IMan11el da Silva. 481iiOOO; 303 - Anl-, 
de Oliveira e de dona Minervina Te- sio Freire Costa. 20SOOO; 312 - Pau-

Balllnclte da rscefta e dupüa da 
SocidllM UnfOQ Clra/1«1 Btrnt1/l~nú 

Paraibana, ,te ct1·º
1
~

8 
31 de janetro 

RECEITA 

Saldo ante1·1or 
MenBalidade 
Quota anual 
Quota predial 
Multas 

DESPESA 

Beneflcencia ao COl\.."OCio 
Beverlano Correh Lima, 
d:cumentcs ns. 1. 2, 3 e 4 

Beneficencla ao consoc!o 
Erny Serrano. (locu
mentos ns. 5, 6, 7 e 8 

Medicamentos ao consocio 
Severiano Correta Li
ma, documentes ns. 9, 
10 11 e 12 

Aluguel d; predio onde 
funciona a sociedade, 
documento n." 13 

Percentagem ao procura_ 
der 

148$000 

1 :291'500 

60$000 

60$000 

51$500 

15$000 

14$800 

201$300 

. rêsa de Oliveira. sendo esta e os con- lllia e Palmira N. da Silva. 174$400: 
traentes domiciliados e residentes n~s- ,41 _ Emllla l!. Fernandes Gutma
ta capital, ás ruas Duqu_e de Caxias iaes. s~SOOO; 35!J - Carolina do Ct<r-

e ~Wr"a~~'i1sc~º~~:!1~-a 
2
~~ies _ e d. i:,e- ~~ºde

1~~~ici!~5
12sôot~~i1~ª ~:1~~ Deposito: 

~~~ài;i:a~~~:5dedt;~~~~~~:. ~.?st:ª~~= :~: ~13!~~5 9:mJ. 4J:5-=:_ Je~f::~ No Ba1_1co do Brasil 
taào. domiciliados e reside·,\ nesta de Sousa 125000 . 429 • _ Nestor An- Nit CaIXa Rural 
capital á rua Viscor,de_ de Pelotas, 9 e . d v Santos' 41sooo· 432 _ Ai.- I Na tes:urana 

805$700 
100$000 
148$500 

solteiros perante a lei e Já casados tonm os . · 11 ' 190$000. ~51 
religiosamente desd-: Fevereiro_ findo: tomR Bar

1
1:eto dcareuva ~à 

125000
: 415 éle, comerciante e filho de Joao Mo- - Franc sco ~ n · ' 1 

reira de !-'rança. e da falecida Maria- -- Freelenor. Leon Jo~é e H_. Gera!
na Francisco de Sales; e ela. profes- do Malzac. 10SOOO: 476 - Joao .. Pere,
sôra diplomada e filha de José Joa- r9 de Lipla, 142$000; 50! - Jooe Ta- 1 
quim de :;antana e da fale~lda Joa- vares. 361000; 513 .- Joao Bento !),,ja
quina Francisco de Paula. Sao os pais chado, 36~000; 553 - Francisco ,,_ .. -
dos nubentes moradores em Fagundes. les Bispo. 20$000; 359 - Anto1l}a Ne
Complna Grande. deste Estado. · n da costa. 9$000; 582 - Joao Pe-

/===== 
1 :090$200 

1 :291$500 

Tesouraria da Sociedade ,União 
Grafica Beneficente Paraibana. em 
J:ão Pessôa, 31 de Janeiro de 1938. -
Antonio Menino aos Santos, terou
reiro. 

Aprovado em seasão reali?.ada em 
7-3-938. - Jcão Dias, 1.0 secretario: 
Samuel Ribeiro, presidente. 

- Reginaldo de Oliveira e d. Ma- 1-eira de Lima. 80$000: 583 - Elvira 
ria da Penha Almeida, que são natu- c. Costa. 7$500; 589 - A mesma ... · .. 
rais desta capital; ~le, maior, contl- 30$0!1e; 595 - Feliciano Francisco da 
nuo na 1. O. C. Secas. e f1lh<? dos Silva, 7$500; 603 - Francisco de A · 
falecidos Manuel Xavier ele Ohveira sis Vieira. 7S500: 613 - Elvira C. 
e d. _Adalvma Alves de . H!:)landa; e costa, 36SOOO; 629 - João Guilher,oe 1----

8
-

0
-

1
-

8
-

1
-D-

0
-

5
--

ttla, amda menor. de prof1ssao domes- de Ollveil"B, 9$000; 635 _ oastlo R. 
tic_a e fllh_a do falecido Manuel Ca- Mlnctêlo da cruz. 42$000; 643 - An
melo da Silva e de d. Joana Marga- tonlo Tourinho Pais Barrêto, 94SOC,O; 

i~~te~e d~~~;l8!c1oS:
1
~dore~i~~nete~s ~~~= 647 -:--- O mesmo. 485000; 652 - Joãc.~ 

ta capital. ás ruas Sá Andrade. 437 e Pereira de 1'.lma. 10$000: 675 - . 
Travessa do mesmo nome. 67. mesmo. 9$000, 683 - Manuel_ Pedw 

com proclamas anteriormente pu- de Anc!rade, 9:iOOO: 716 - Joao Pe-
blicados: reira de Lima. 70$0_00; 775 - Seven-

Bvron Brayner Nunes ela Silva e d no de Sousa Garces. 250$000. 
Irene de Andrade Ferrás; Antonio 
José da Silva e Otávla Ferreira Llns, Rl:A DESEMBARGADOR TRl1'-
e Severino Cruz de Lima e d. Isaura DADE 
~lves Dinis. 

SI alguem souber de algwn impe
dimento, oponha-o na fórma da lei. 

.João Pessõa, 7 de março de 1938. 

o escrivão do registro, Sebastião 
Bastos. 

PIE.FEITURA MUNICIPAL 
DA CAPITAL 

EDITAL N: 3 

De ordem do sr. Prefeito da Capital. 
faço publico. cm observancia ás de
t.-rmlnnções da lei n.0 47. de 31 de 
!lrz0 mbro de 1936, que fica marcado o 
prazo de 30 d"as, a contar desta data. 
para reclamações dos contribuintes 
abJiXo rPlacionados. relativamente ao 
lancamento do impcsto predial das 
,·asas de telha das zonas urbana c su
burbana desta capital. 

Borda-se com perfeição enxoval 
para noiva e criança. em lindos de, 
senhos. A tratar nos sabados e do 
mmgos, á rua 13 de maio n.0 190. 

\ Pulseira de relogio perdida 
Pede-se a pessôa que encontrou uma 

pulseira de relogio de senhora_ l?erdi
da no Cinema f'laza, na matmee de 
hontem. a finesa de entregal.:a na 
rua Direita n.0 105. que será bem 
~ratificada. 

Familia de tratamento 
aceita mocas estudantts de 
familias abastadas do 

0
inle• 

rior. Casa asseiada, con• 
f'ortavel e higienica, µrnxi• 
ma <le todas as escolas. 

H.ua Borges da Fonsêca 
n.º 162. 

Y ende-se uma bia casa 
Vende-se a l'asa n.0 41, á nm 

'.:unsellleiru Henriques (pruximo 
1 Calhedral) lendo duas salas, 

J OS E' DA CUNHA REGO 

t 
7." dia 

Anisio da Cunha Rêgo e espôsa, Antonio da Cunha Rêgo e e8-
posa, Alencar da Cunha Rêgo e esposa ,ausentes), Luís _.\ntonioMen
des e Alaide da Cunha Mendes. soror. Ana da Cunha l,e!!u , ausentei, 
e Altino da Cunha Rêgo. convidam set'S parentes e amigo, para assis
tirem á missa que mandam celebrar pelo sufragio da alma do 
seu tio José da Cunha Rêgo, no dia 9 do corrente I quarta-feira,, 
ás 6 I 2 horas, na igreja de :-fossa Senhora de Lourdcs. 

Muito agradecem aos que comparecerem àquele ato de 
caridade cristã. 

MANOEL GENUINO DE ARAúJO 

ty 
7." dia 

Fóra desse prazo. nenhuma recla_ 
macão serà exam!naàa sem o prévio 

r:1~ª:a:ton!º s~i:~:i~s ':nl!~\ ~~v1~~ 
su))er or a 100'°"'1 em três presta
r.õe.s. em março, junho e setembro: 
quando estiver compr•endldo entre aa 
quantias de 50$000 a 100$000. em duas 
prestações nos mêses de a br!I e ju
lho e si Inferior a 50SOOO. .será pago 
de uma só vez, no mê., ae maio. 

1ualro quartos. grande sala d" Maria Marnilina de Araújo. Rui, l\lario, ~laria de ~ur
iantar. cosinha, banheirn, in lal- des, \'enancia e Nevinha Araújo, Margarida Barbosa ArauJo, 
'ações de luz, agua e esgito; Maria da Penha Adelia e Ruisinho José Araújo ,ausente\, Ger, 
1uintal murado, em terreno pro- trudes Araújo, Bartolomeu Araújo 'de Medeiros e .Joa~uim Ar:-

pr1~ala-se á rua Duque de Ca- ido de Medeiros, ainda compungidos com o desaparec1m~nt~ 
0 

deº~c:'~i:~~~o qg:ureror ~i:s: 
ccbrança <março>. Wá um abat 
mente, de 10 e o que não sat\sf!ze 
o paitamento nos prazos estabelecido 
aclm! ficam sujeitos à multa de 10 
e f. cobranÇa executiva de tGda a dl 

vli"retettura Mun'clpal da Capit"1. en 
3 dê marÇo de Ul38 

Dan&r Orlai, chefe da $€(:Çio de Re 
celta e Despeàa. 

RELAÇ () PO IMPO TO PREDIAi 

<Conttnuaoão> 

RUA DE8 J06E' PEREORUfO 

871 - Jaime de Almeida 101'300 
611 - Maria de Luna Pedrosa, . 
18"800, 895 Henrique Justa .. 
1--· 700 Maria de Luna Pt: 
!ina lMIIOO 

RUA DBm:MBA.RC;ADOR BOTO 
Dll ~ 

i~esquecivel marido, pai, sôgro, avô e tio Manuel Genuino .e rda· 
~Íll!l. n.º ª411 · • újo con-vidam os parentes e amigos para assistirem a missa e 

MOINHO CIIIIATE 7." 'dia, que mandam celebrar na Matriz de N. S. de Lourdes, no 
vende-~ este bem arre111eudo 

em optlmo ponto da cidade, dispondo 
de dl'ftl'BN maehlnlllmos para o ra
brleo de eaff. 

O moUvo da venda. o ilonó espUoari 
ao 1n--ao que •-Jar eomptar 

Tratar na Aftlllda ....,.._,. 
Bohan. 359. 

VEND • S 1 
Uma miqllina de delélll'OfU' aJto• 

dio, com so .,..., . aomplelamente 
- e DClr '"99 ~. 

Vêr e tratar o-. ~I Bralaar 
Ih Llina f. rua diil ntaerelraa a.• 
Ul, _,a aaptal 

dia 10 do corrente I quinta-feira), ás 7 horas. 
Antecipadamente, ag#adecem a todos que comparecerern 

a este ato de piedade cristã. 

MERCEARIA A' VENDA 101 OPPORTUNIDADE 
vende-se na rua Alberto de Brltto 1- Vende-se uma barbearia 

,21, wria mercearia bem sortida e . . , ,j. 
nulto ar,esuemda. o motivo da vên~ com duas catkin.1s ,une• 
la o dona UDlican\ ao lnterea&ado. • , d·i União 

canas, sita a rua · 
ALUGAMS as caaas de 

1uméJ'os 791 e 799 sitas é 
Lvenidà Epitaelo Pealla e 
'8C8Jltemente construidas 

tratar na ~ avenida 
na ea8! i,.0 82\. 

n.• 7, a tratar na mesma. ---------JENDE-SE 
A caaa n.• 512 em '1'1'111C~ 

'Olna das melhoreis da capital ' 1 

Ih: =-:!ª rua Barão do ~ 
•UO -----



A UNIAO - Quart.i•feira, 9 de Março de 1938 ,, '7 

VJD_4 JUDICIARI A 
TRIBUN.\I, DE APELAÇAO DO ES- ApeJr,ção civel n. 25, ela comarca 

TADO DA PAltAillA :le C. Grnnele. Relntor eles. Severino 
:Wonlen~gro. Apelantes José Marques 

13.i sessão ordiuat·ia., (\m -t ele 1nar- l'e Al1neldu f'.obrinho e sua n1ulhe1·; 
ro de 1938 ,uelaelos Pedia da Cosla Barroso e 

cutros 

AFIRMA O COMANDO NACIONALISTA OUE DENTRO DE 
BREVES DIAS SERA INICIADO O AVANÇO SOBR.E MADRID 

Prcsiclente - Souto Maior Orles. ielatOl na,,.,ou os ai..to, COJL BOMBARDEADO, NO MEDJTERRANEO, UM NAVIO-TANQUE DA INGL!\TERRA -
secretario - Emipedes Tavares u reletorlo ao !.º revisor, eles. A. 

Procuraclor geral - Rei,at,, Limn. E"g·~~f~ Leskm•mhavel n. 1. da ·o- DESMENTE-SE A NOTICIA DO DESEMBARQUE DE 5.000 ITALIANOS EM CADJZ 
marca cie Princêsa. Relator des. A. SALAMANCA. 8 (A UNIAOI "-- nicacão ds. provlncia de Guadalajára I BA'I-IBARDEADAS AS CONCENTRA-comparPceram os desernlmrgadorPti 

souto Maior, Paulo H1pnclo. Ploclou1-
(lo ,,a Silveira.. MaUl'iro Furtado, Jos~ 
flóscolo. Sev~rino Montenegro. Agrl
pino Ba1Tos e o clr. procurndor ge
ral do Eslaclo, Re1,ato Luna 

l3,u-ro5. Testemunhante O dr pron,o- O comando das tropas naclonullsL,3 Devido ao far ele esperarem que 

I 
CõES RIWUBLICA~1\S EM IiT;fü,CJ\. 

tor publico, COlllO curador geral cl<'s ~~111~~!ãdoe dj;O~Cl~~cl~\~t:s ª;~,~!'ºl~ii~; ~ta f!ªJ~U~'!fô.'cairg~r:1s~bi'l~ gr~~::;t FRONTEIRA F'RANCO-E!"PANHl• -
orfi\os: testemunhaLloÁ Joaqmm A! iniclariio" grande olensiva sôbre l\1n n.ho à stla infantaria., quanclo desen- LA. 8 <A UNJAO) - No seL<>r ele 
ves de Sousa e Pedro lves ele Sousc.. àr!cl. romecanclo pelo. tomada ela ci- ,•odearcm u proxhns olenslva, os repu- Huesca, as baterios nnclonalistas a-
c·o~;1~~:o d~e J6l~i~;ssg!~elR~~t~1~. d~,~. dade de Guadalajara ~~~\Iti~~d~t~~1ccntrP i·ain-t--6 <··ri pos\~õe:,• ~~~~~1~õ:;01~~1~~e~~f;~ ~?t1:/dJi1$asa r~~= 

Lida, fo: :tprovacla, sem observa- tnBarros. A6~~vantes Joã~ Al:~de BO!lllURIJE\l)O UI\, ~A\'IO J::,.- voft~:r~i~i~~a~l;d;~~~,\~\,;~ª~ª'.:~itii I Leda cidaclr 
ções, a ata da sessão anLei•ior. c,~v~l;ai~~'t nd~ le~ib~~~~~~u~s e s~:' GLf;i:, ;ervico <lc reforem· as posil'õM e de PEQl.l;.'.'IA A'l'IYIDAOE /\O NOll'J'l, 

Distribuições. ,nih~:~. relator passou os respecli GIBRALTAR, 8 - (A UNJAO> -·· ;i::;~ruir ibrigos a, prova ele bom"ª DE SARAGO(:,\ 
vos autos com o relalorio ao l. 0 revi- Noticias aqui chegadas conflrmam que Slmulto.n~amente. os pelotões de re
')Or, ctesembnrgaclor Paulo Hipacio foi atingido por unia gronacia, no Me- conhecim(l'nto percorrem J,crla a re

Dc~emburgador Paulo Ripa.cio . 

Agnno de petição civel n. 19, laci
clcnte no trabalho), da comarca cte 
.ioõo Pi:-ssôa. A;ravantc- Antonio Pn
mo Viana; ngravado Plac1clo Manuel 
Can:ilo 

Apelaçã~ clvel n. 2! da comarca c'!terraneo, um navio-tanque pertea- g!io de Gnada1ajara. com u objetivo 
de Bananeiras. Apelantes Antom,i cente á. Marinha brltan!ca. de loco.llzar com a mnxnna nreclsáo, 

I1AROELUNA P. (A UNJAOl - Nn
tk-la-.c.:e nc.'>t~ cnpital que no ~lll rk 
/tJ'U"..!,tio. ao nortr. rlc Saragoc'.fl. tem .o::,, 
1 el'if!caclo pequenas ativi<lactes l>c
l!c?.s . Leite Ra.inalho e sua. 1nulher; apela- as concentraçoes inimigas. 

ela d. Eudoria Florentina dos SanLos. O GOYt:RI\'0 REPUBLICANO PRE-
0 eles. A. B1rros passou os autos ao OCU1::fitº E~<!~u/nA~~~;.t1TRA-

3 ° re,isor des. P. Hlpacio. MADRID. G <A UNIAOl - Depois 
DrsPmbargaclo1 °Flodoo.rdo ela S1l- co!l~~~~~~o d~e B~~;!~e~rn~~~e~g~·~.v~;i'tcrl~ de ter rec~bido a infonnnção de que 

,·eira: Banco Popular de Moreno; agravac10 ~tiv~:c\~~ia~!!~ião ~eos~~:r!'ci!fa.1á',';;,
1
1t~ 

Apelação cível "ex-officio" n 34, 
Hlesquite an1igavel), da con1a.rca dr 
João Pessõa Entre partes: Gabriel 
Sebastião ele Sousa e d Maria Ode
tt Fernandes de Sousa 

Aclaut.o Silva. comando do.s tropas vermdhas orcle-
Agravo de petição civel n. 5, ,•n nou a preparacão uri,;enle de Iodas 

comarra de João Pcssôa lacidenLe ;10 as suns linhas. no referido se( ôr. 
trabalho). A{;ravantes a S. A. I•·· Com o intuito de dificult.arem o 
ciust.rias Reunidas F. Matarazzo: n- mals passivei os 1novhnentos elo acl
gravaào o acidentado Antonio Bezer- versário. os republicanos procurnm na 

Desembargador Maurico Furtado ia l~zt.,. Agrlpino Barros passou o; ~~l~~e~~ gi~~J~; ;~i\~;':;~:~· J~bcgi,;~: 
Apelaçã.o cível n. 36 da comarca. respectivos autos ao 2.º revisor. des. 

de Bananeiras Apelr,.nt,e Franci~c:o Pauln H.ipacio. 
Pomp11io de Freitas Pessõa. por seu Despachos: 
r.ssistente Jwliciario; apelada e!. Ma- Peticiio ele "hateas-co, DUo ·• 11. 9. 
ifa Enlalia d.; Cruz Lima. ela coii1arca de João Pessôa. Re1aLor 

des. Souto Maior. Impetrante o bel. 
Desembargador Agnpino Barros. Severino Pessôa Gui1narães. e•n fan•.1.· 

do paciente. n1iseravel, Severino Lau-
Conflito de Jurisdição n. 2, da co- reano Cardoso, condenado na · coutar .. 

marca de João Pessôa . Suscitante u ca àe Ba1,an\!iras. 
dr. ju,z de direito da 3.ª vara; sus- A~ravo de instrumento crimnal n. 
citado o ctr. JUIZ de direito da !.' J. ela comarca de Mamanguape. Re-
·, ara. . 11n. tor des. José Floscolo. AJra vam·' 

Cotas: Adalbertc Ribeiro Fillio; agravada a 
Apelação civel n. 18. procedente justiça publica. 

do Supremo Tnbunal Federal. Ape- Agrevo de petição cive! n. 18. do 
lante a Fazenda do EstaClo da Para:- termo àe Pedras de Fôgo, clH comr.r-
h~. apelado Pergertino AugustJ ca de Santa Rita. Relator eles. A. 
.\faia. Hai-l'os. úgravante d. Cecilia. Vjcira 

O dr. procurador geral de Estado Uns; agra vaclos d. d. Maria _ac Lin~ 
lançou nos c.utos a segumte cota. e Ans Adelaide Cavakanti Lms. 
' Tenclo a Fa.zenda do Estado Jeixa · Apelação ci vel n.º 32, da comarca 
<lo cie arrazoar a apelação para fc- de Patos. R~lator eles. A. Barro, 
sé-lo na segunda instancia, devolvo Aoelo.ntes Alexandrino ~drigucs da 
o, presentes autos, a fim de que o Silveira e sun mulher: apelados u 
exmo. des. relator julgue. com a cos Prefeitura Municipal e dr. Ernaiú 
t 1un~ira :.,abecloria, se deve ou não Satíro. 
.nJndar abri·,· vista dos 1nc.s1nos á Foram os respectivos autos com 
rtprlante. Com as razõf:s ou sem éla~. 1, ista ao exrr,o. dr. p:rocurador ger:., 1 
protesto para nova vista d'os autos·. do Estado. 

I
de c. Grande. Apdantr Mai111pl 

~~a~~is~~d~~ ~ 1~~~~i:sc~p~1I:d~~n:~Pll 
Idem n. 15. procedente do Supre· 

mo Tribunal Federal . Apeiame o Es
ta.do ,~a Paraíba; apelado Augusto 
,Tosé Cav0lcanti. 

Iclem n. 22, procedente do Supremo 
Ti'ib'll'al Federal. Apelante J Perei
ra & Cia. ; apelada a Fazenda do Ei,
t?do da Paraíba. 

Idem n . 100. "ex-offic:o" do te1 -
1110 ri,,. Teixetrn. da comarca de P2 -
tos. Entre partes: Ildefonso Aires de 
Albuquerque. sua mulher e Severino 
de Freitas Rane~l e ;ua mulher . 

Idem n. 102, da comarca de Santa 
Rita. Apelante ·t Emprêsa F10s e Re
des Ltcia. · apelados Scveril't• G•li
'he1rmino dos Santos e sua 1nulher 

Embargoz no acordão nos auto::, eh' 
tgravo civcJ n. 52. da con1::irca (!e 
João Pessõa. Embaigantes F. H. Ver
~án1 & Cia.; embarg·aC:o Rufino Chi.t
ler. 

O dr. procurador geral elo Estac•o 
::,presentou o . .:; auto·.; em 1nésa cc1n o,;; 
res]1cctivos pareceres. 

Passagens. . ' Anelação cível n. 31. da comarc,, Designação d.e dia: 
A1,elação crimmal n . 30. da comar- :le João Pessõa. Relator des. Severino 

e.a cie A . Gran_de. Apelante Francis- Montenegro. Apelante a :nassa fa 11- Conflito de jurisdicão n. 1. ua co
' o Soares Pereira: apelada :t ju,,tka cia de Cunha & Cia.: apelados He- marc'i de João Pes!:óa. Relator eles 
i~ubtica . ronides de Azevêdo C11n.l-ia e fül:.c,$ Sev~rino Montenegro. Suscítante ~ 

to~/~ "i . .Y~.~~~s!'.P~~~ ~~~~~i?Jo "t, 1-!s~~ 1ke1!I~/~esco,;:~z~ ~!1,fi~0 
~~r).~izsi;~it!;o v:itr.d]ui::r~n~il~~= 

Silveira. Apelante Segismundo Guedes Pefüi- ti' dn comarca de Alagôa Grande. 
Agravo c"e petição civel •1. 1, da co- ra Jw1,.01·, apelado Godofrêdo de, Mi- Agravo crinúnal "ex-oficio" n. 0 21. 

,natn, de C Grande Relator dr, ranch He11riq·.1es. da coma, ca de Santa Rita. Relo.tor 
Pau,n Hipacio Agravante d. Narcisa Fõram os respectivos autos com des. Ar,ri;,,no Barros. 
Ht;h Tavares, Jgravado .-\bdias Jor- vista ás partes e depoi~ ao exmo. sr Apelação criminal n." 24. da co-
ge Defensor e sua mulher dr. procurador geral do Esthdo. marca de Pia11có. Relator des. Agri-

0 eles .. relalor passou os autos cc:11 Apelação ~rirninal n. 4~. da co- pino Barros. Apelante Manuel dos 
o rclatoric ao 1. 0 revi~or, desembai- marca de Pombal. Relator des. Mau- Santos Aro.újo: apelada a Justiça 
gador Flodoardo da Silveira ricio Furtsclo. Apelante a justiça p1'- Pública. 

Pr·visão crim. inal n. l,. procedente blica.; apelados José Amancio de Sou-1 A~ravo ele pcticão civel n. 0 4. ela. 
du Supremo Tribunal Federal. Re- sa e Olivo Paulino Filho. . comarca ele João Pessôa. Relator des 
t Ul'rente Pedio José Dua,i.e. Foi ~om vi~ta aos apelados, e, elll Jc•é Floscolo. Agravantes Ferreira & 

O des. Flodoa.rdo da. _Silveh·a pas- seguida. ao exmo. dr. procurador I Cia.; a~ravada a Fal!enda do Estado 
sou os autos ao 2 ° revisor, aes M. geral. Apelação civel n.• 72, do termo de \ 
fm ade Pareceres· Pedras de Fógo, séde em Espirita 

"•r1vo de petição c1vel 1n. 14, d~ AgTavo de petição n .7. procedPn- Santo, da comarca de SanLa Rita. 
r-oiuarca de Santa Rita 1acictente 110 te cio Suprnmo Tribunal Federal. Re-

1 

Relatcr des. Paulo Hipacio. Apelantes 
trallall10J Relator cies F',oioudo d,I •'OlTentc "ex-offic!o" O juiz federal Antonic Lu!s da Silva, sua mulher e 
1:-,lr,·lra. Agravante Severino J_osé Agr::ivantc Alberto Lundgren & C!u outros; apelados Joã: Frederico Ltm· 1 

dos Santos: agravada a fmna Aluizlo I.lmitacia: agravo.da a F:i.1.end~ N,,- ' dgren e Artur Herman Lundgren. 
von,e., ele. Sllvu & Irmão ,·ionql pelo reclamantE Car1,ndo de Apelação civel n_.0 83, da compca de 

O dcs. 1e!alor passou o, autos cam /.lbuquerque Bananeirns. Relator des. Flodoardo oo 
'' r htorio ao 1 ° revisor des. M A~rarn ele petição n 9. procedent · Silveira. Apelantes Salu.stino S!lvlo 
l'urt,ric. rJo Supremo Tribunal Federal. Rc-· Bezen·a Cavalcanti e o juiz de d!rei-

A ·ra·.o de instrumer,to cive! 11. 1,; torrentr- •·ex-offlclo" o Ju!zo Fed~- to; a.pelada a Prefeitura Municipal. 
' 1ª <omarca r'.e Ma111.1nguape R~lrc- ral: nggn,vaclos a S. A Industria:; Apelação civel n.' 91. da ctmarca 
J,.,. Ir Jo·;<· Flóscoio. A~ravante S,·· Reunidas F. Matmazzo de João Pe&õa. Relat:r des. José 
H,mundo Gt:Pdos Pereira ,ftl!!ÍOr e Apclacáo criminnl n. 4 do. com~.,·- Floscolo. Apelantes Enedino Gonçal-
·"" li Jlh,·r, ,gra,sdo,; dr Ade:na1 ca cte Santa Rita. Apelante 9. justl- ve, e Everardo Gonçalves; apelado 
,,or. 1·"s e """ mulheL ca pública, apelado Inacio Gomes cL. Emílio Gonçalves. Foi designada a 

(~ clrf.. . 1 c1~,.tor pa~..sou os autos cmr. SjJva. . presente sessão pu..ra os julga1ne11t:s 
(, 1 ·!atono ao !." revisor, desembar- IdPm n l!i. <ia comnrra ele Joao respectivos. 
1 ,d ,r .::ievnino Montenegro. Pessõa. Apelante o dr. 2. 0 promoto. Julgamentos: 

A,r:,vo de petici:o cível n. 10. d:, l)t•bllco; apclrrlos José dos Praz1:1:1:s _ ·urisdi ão n .. 1 da 
'"' -ira de Campina Granel~. Agrn- coêlho. Severino Ferreira. de ArauJ_o. C,nfl!c~ /e- JPessôi Re!S:tor 'des 
;)\',' BrrdHcno A1ves d:1 Costa .. "- ,João Pessôa de Abuquerque e Jono ~om~C::iten:ar~ªºsusc!tan.te O dr. Juiz 

1~Ll. o. 11nnn ,J. Machado & Cm Gnlclino _ · 1 • 
0 d · mesma comarca; sus-

0 (''~ Severino M0nL~negro pas- Ir!Pm h 21;, elo. comarca r!e Joar d~ ~- v~~ . ªiz de direito da ccmar 
"fH º· autos ao 2 ° revisor des. A Pe.-:~·ôa. 1. 0 apelo ntc> o dr. 2. 0 pro· ci a O O 1 · JU d -
Ba m~t~; público: 2.º apcl~ntc José d' ca d~ey A. Gran ~-dente O conflito pa-

r ~" ~,. petição civel n 13, d·, ssntana: 1._º apelnnle Euclldes Mal ro.JJ~f~~i,:5~0~;ctente e dr. juiz de d!-

'..,;~ 
1
/\,.~'1~1 .; Fe~~If.2~u 1~i~v~;;~~ 1\,1;,\~

01
'.\'.

10
\ 5~\:~~!~~~~tc do Supr,,- ,cito e elas execuções crinünais, una-

<h lo 11 us Santos. sua mulher e 011 1110 Tribunal Federal. Apelante An· nin!l~,ent\rimlnal "ex oficio" n.• 21. '.I" agravados José Rodligues cl.c c<rellno /lnlonio dos Santos e Arlolio Agiavo. d Santa -Rita. Relatcr 
,u" F'il!,o e IPU!her Antc:ii:_ dos Santos; apelada <l. Just!- dd:5 ~ng':ipc:io ~arros. 
ú eles relatoi Paulo Hipacio pa•- p 1bhce · t ao agravo, 'º11 o~ autos eom o rclator!o ao 1 ("'ic1~rn n. 38, da comarca de C Nicu-~e rr:>v!men o 

rr;, ,.,., eles Flocloardo da Sllvelra Gr8nde .Apelante o _dr. 1.0 prom:>tor un:ner,:cl(';nc;imtnal n.o 24 da co-
A ·ri•o de petição n. 8, proceclert•, rubllco: apcla~a Guilhermina Vlcen_ mai~o. de Pio.ncô. Relator des. A. Bar-

'10 •,,remo Tribunal Federal. Re éla da Conceiçao. r's Apelantes Manoel dos Santos 
'lJl·•n•,. ··,,x-offkio'· o ,J:J!,o Feck 1,1em n. 39. da com!'rc_a de So~ts~ Àráujc e outro; apelada a Justiça Pu-
ti grav.;dos The Texas Co111pauy Apelante a justiça nubhc'.': ape ª 0 bll 

'JUI 1. AMerica Lt.da. 1 ,. üonir, Barbosa Malaqmas. vul[:O ~!u •e provimento á apelação para 
~ <ies ,·•!3lor Flocloarclo d:, ::Jllvel· • A•1'onio Poc!nho" anular' os julgamenlos cios réos aoe· 

r J/ll.: ·úu os aulos com o rclntorio , o lli1•1n n, 11. da comarca de A. elo lant;s contra e voto do exmo. eles. 
1 r, 1,,or, ele~ Mo.unco Furtado' Monteiro. Apelante a JU~t!ça pubJI- 8 Mont.enegro, quanto ao Julgamon-

ApeJncao cível n. 5. da comarca d~ ca; ~pelado Pedro do Cmmo N~n s t~ do réo Manoel dos Santos .AI·auJo 
Jr,ao Pe.si;óa Apoiante a s A 111 Idem n. 42, cio termo de TeiAeira A ravo de petição clvel n.• 4, da 
,1u !r,s.5 Reunida; F. Matarazzo; u~ ela ~omarca de Patos. Ape1ante ª, JU~ com~rca de João Pe~óa. Relator des. 
,.Alado Jo·,o Oo.nes Ca1-rceiro Irm5.o liça pública; apelado Josc F ere!rn 1..c J c-sé Flo,colo. Ag,·avantes Fenelra & 

O <i('S. S MontenPgro passou oa Araújo Cia · agnvada a Fa1.cnda de E5 tado. 
autos ao 3 tevL\or de~. A. Barros. Idem n. 186, da comarca d~ 1~ª" N~gou-;e provimento ao ngraYo, 
, Idem n. 12, do termo de Sapé_ dll tio.iana. Apelante a Just.1ça puuH~n contra o voto dos exmos. desernbnr-
Ol!Jarca. de Mamang~ape Apelanl<' ppelndo Henriqur Jouqu!m de ~-"· gadores relator Maurlcio Furtado e 
~ Ceclha de Araújo sar.t.o.,; apela- Idem n. 198, da comarc0a de mJ~~ Agrlplno Bar ros. Designado para la_ 

o Cri.stovão Vielra de Mélo. Pessô~. Apelante o dr. 2 · pro Sousa v.rar ') acordão o exmo. des, severino 
O <Jes. Severino Mo9tenegro pas- público· apelado Antonio de Montenegro. 

,?.un-~,ss aL:tos no 2 ° revisoL des A Gama _ , d çOI iarca Apeleção civel 11." 72, d.o termo de 
"• .. Apelaça'J clvel ll , V 

VIOLENTOS DUE'LOS DE J\ltTJ-
1.IIARIA 

HENVAH. 8 • A UNiAU) - lteg!s
A.J'U tn-se Yiolentos conibates de n.rt1-

lhriria em várias frentes. procuran
tlo os insurrétos abrir un1 claro 11:l 
·lefêsa governamental. por onde pro
iétom iniciá.r uma ofensiv~ geral. 

& 

!tELAÇOfüi ESPANO-llALCA~H Ali 

SALAMANCt,, 8 < A UNIA O 1 - O 
general Frn.nci~co Fra:..1co rPsolvc11 no 
1neur agentec; dipl01náticos no~ Daí...,ec; 
balcanicos. em face ela re!--olução rln.; 
mesmos. fazendo-se represenLar iun
Lo no govêrno nacionalista. 

PALCOS 
MAIS UM FILME DE CHARLES BOYER, NA TÉLA DO 

"PLAZA", DOMINGO PROXJMO 
Historja. s ron1anticas. sentimentais. 1 rêsa ela S1•J\'a, donde vcrer:..1n., .. fl,_,rr_ -

ele coraçBo. i::on1eçain quando bem ~n- thy L:imour.. dona do n1pls P.1c:1l ê)J -
tendem. Nào escolhem hora apropna- po da Amenca. Mas nuu ~ somente 
da. São invaririveis e ;ne~peradas, n1as pela beleza de lvliss Lamoi..:·r. ne~n PP
acabam quasi sempre á noite. encer- lo exotismo elo ambient.P. 01~ P\.~lo 
rando mai~ um dia que passa no ca enr.êdo. ~ntremeado de ~!_11ü(ycs, n:;. 
Iendario da vii:'la e fazendo um pont1 , mais variar.. que fazem de.,, e fl!n1e ri~-. 
final nara oue amanhã sw·ja nove ··Paramount·' o melhor :1iv1~rti11wulo 
caso ... Torlavia. o r0111ance que Char- 'ia te1npornCla. E' que, junLt;,i• .. t 0 c:orr1 
les Boyer ~presenta na téla elo "Pia - ,\ Princê~a dn ~elva, a Cia. Exih\do,_·, 
za ", no proximo domingo, com a ex- de Filmes apresentará a ma10r 11ovi-
plendida Jean Artur. con1cçou em un• dacle do m0111et1to - Popeye º· m;,r·•-
nolte inesqueciVel. noite parisienst lheil'o, contra Sihand o ~IaruJo. Jm 
noite ae n1uita musica. alvorôço i lescnho de longa n1etrage1n todo • .o-
alegria ... E como teria acabado? E'. lorido. . 
ainda cêdc para. saber. Por enquan- Eis pn_rr1ue .ª ·'matinée" de ~!fJ~10_-
to contente1no-nos sabendo que Ch,tr go praxnHo e para todas as 1r1nw•s! 
les Boyer vive en1 1\ Histona Com,, 
,:ou á Noite o seu 1na.is encantado· 
idilio co1n a ., partenaire" ldéial qu"' 
lhe cleu o grancle diretor Frank Bm· 
zase. -- a lourinha Jean Artur. 

Além desta clupla famosa do cil\ 0
• 

ma atual, lá está o não n1enos Q ~,e 
rido Leo Carrillo o consagrado a t ,1:· 
caracteristico de O ~lundo é 1\-J~u e Gc 
v;va Vil!a. Leu Carrillo fez em ,\ Ili,· 
toria Comrçou á. Noite, a partz co.-
1nica elo filme e está ilnpa ,.n,'.T1 1·(.tn 
seus olhos maliciosos. e seu .;;o:T • .:.< 
brejeiro e franco. . 

A Historia Começou a Noite sera 
exibida ne~ta capital. exclusivamentP 
no "Plaza ., e o seu lançamento ser::í 
c01no dissen1os. no próxitno domtr.f 0 

UMA ".}lATJNF.'E "PAl,A TOO.\,' 
AS IDADES 

DOilllNGO, NO "REX" 

ConLinuando a observar 1 -"UO. ~J
r!e de lançnmentos, nos clomi ,gos. 11" 
•· matinée'' das 15 horas. o -{.3_X rqnl' 
t-:ent:.uá domingo proxhno 1111 1.~l n.f•.
tiné(" 11 clig1.1a <le todas as idndP'5.\ 

Trata-se da "premiére" de ,\ 1•1 in-

- Deixon ontem a gerencia da. Cin 
'.i::xibtdora ele Fihnes S·A. o dr. R01nulo 
le Aimeicla. que lrn cêrcn de um ano 
vi;1ha desenvolvcnclo á frenLe daquéht 
~mpré,;a crmo. vasta ação de propo.gan
cla elas ath·idades cinemaLográ:·~as em 
nosso 1neio. 

Nas referid~s funções dw1onstrou o 
dr. Romulo de Almeida ser um ele 
menta dedicado á mesma companhia, 
que muito lhe fica a dever. princi
palmente com referencia ás rela.ções 
mantidas ('Om a imprensn. que sem
pre dele mereceu simpatias. 

A "REEN1'RE'E" DE "O GJUTO 11 \ 
MOCIDAOE" NO "FELIPE'A" 

Após o prozo regulamentar. est.ipu
iado pela Cia. Exibidora ele Filme,, 
110 qual nenhum grande filme PXibic~,, 
no REX M'rin npre~ent.ndo noul.;:o (·1-
ne1na . .sinão 60 di:::i.s npr"tt, o seu lan
çamento, volta. para ~uuclio dos ~aus, 
o filme de Haul Roul1en - O Grilo 
da Moeldarle! I!lstR nel!cula oue hon
ra o cinema nacional. sen\ exibido cio
mingo proximo no "Cinenia Felipéa .. 

CARTAZ DO DIA 
Rf;X: - Sessão das Moras 

- "Utna Derrpçâo Sublime", 
('Om Clain! 1.'rc,,or, da "20th 
Century Fox". Complemento. 

PI.AZA: - Na téla "Larnpio 
F.ncan tador", con1 Uauglas Falr
b;.1n.ks ,Junior. No pa l co, e~t,·ea 
dos ·• Espetaculos Americanos··. 

FELIPE'A: - ··A Missão Se
('reta. •· , com Hicl, Foran e, maio;;, 
a 1 . .-. série de ·1 A 1'1ontanh a 
;\-'listcriosa •·. da "Univtrsa1 ". -
Complementos. 

SANTA ROSA: - "O "lei,:rê
do ilo Sal tcado1·", com J ack 
Perrin. 

J,\GUAF.1BE : - "Andando 

'10 Ar'\ t·Ol'l GNU· ~a.y,u nul. c..la 
"R I{. O. Jladio" Complemen
tos. 

IUEAL: -- "O 'l'itan cio, 
A1~s", com l'at O' Bden. Com
p!ewento. 

r:F.PUHLlCA. - "l'araho dos 
Ladrõe~··. com Ilarry Ca.rcy . 
Com,1lcmcntos. 

S. PEDRO: - Um drnma po
Jü•iaJ <' a 4.R ~êri(' de "i\ J\lão 
que Aperta". 

1\-füTJtOJ>OLE: - "J\ i\l:ila 
cfa Califorr.ia ·• e a 1:• série d~ 
"A i\lontanha 111isterio,a", da 
·• U1tiversa.l,.. Complementos. 

Assinatura de acord-íos. Pedras de Fôgo, séde em Espll'ito San
lo da comarca -de Santa Rlta. Re• Pcticãc ele "lrnbea,-corpus" n." ó 
hbr eles. Paulo Hipaci:. Anelantes fa coínarca de João Pessôa ll11p~
Anfcnio Luis da Silva, sua mulher e , rnnte e bel. Sinesio Pessõa Gu111v1-
outrcs; apelados Joã: Frederico Lun- ;ãcs, em favor cio paciente, mlcierri
clgren e A1·tur Herman Lundgren. _ ,·e! Antonio Vieira da Sllvn, rcc-1111. 

Negou-se provimento ã apelaçao io · á Cadeia Publica desta capital. 
por 'Unanimidade de votos. Anelarã.e criminal n.º 3, da comer-

Apelação cível n." 83, da comarca 'ª ê!e A. Grande. A!)"lante a Jusliç" 
de Bnn1nelras. Relator des Flo:loar_ ?ublica; apelado Murilo Vclôso Lo
do da Silveira. Apelantes S1lustlno pes 
Silvi: Bezerra Cavalcanti e O Juiz de Idem n." J2. da comlrca de Caja 
dirdto; apelada a Pref~itura Mum- ,eiras. Apelante o dr. promotor PU
clpal. ,Uco: apelado Sebastião Nobre, vul_ 

Dcu-st provimento. cm pwte, á <1- ;: "Potl" 
pclação, votando com restrição O tdem n.º 22, dia comarca de Prin
exmo. des. Jcsé Floscolo e contra e 'ésa. Apdant.<> a Justiçn Publica; a
voto d, exmo. des. Severino Monte- celado Henrique Pereira Lima. 
negro. Tdem n.º 28, da comarca de Ma-

A)Y-'la,ão civel 11." 91, da ~omarcn •nanguape Apelante a Justiça Pu-
de João PcSEÕO.. Relator :les. José ~!!e:,; apelad~s José Francisco da 
P'oscolo, Apelantes Ened!no G:nçal_ Sllrn. vulgo "Nino" e outro5. 
ves e Everardo Gcnçalves; a.pelado Idem n ° 33, da comarca de C. 
Emil!o G:nçalves. Deu-se provimento Grand~. Apelante o dr. l." promotor 
á apelação para em preliminar anu- publlcc; apelado Luiz Lauritzcn. 
lar-<·e a sentenca, contra O veto do daI~~~;,ai~~R 

3~e ~ 1~J~: die c~:l~rr~· 
ex.mo. des. Flcdoardo da Silveira e pelante a Justiça Publica; apeladÔ 
mllltando-se o Juiz por excesso · de Gabriel J°"é Filho 
~~n~1~~tidldo o exmo d~ A~ripq cofJ:gt 11•rinado~ o., rP pcctivos a-



Produção a Consumo 
1-'roJ' AGA\\fEMNON l\lAGALHÃES 
Inlerl'entor Feclernl em Pernambuco 

Q:, eronombtas clt: ante~ da guerl'a O consumirlor é tudo porque sent 
sô consideravam no fáto economiro ele o a~ucn1', o ca.fé l" o algodão, se
dois fatorf's - cn1,ital e tralJali10, Es- rã.o merra.doria& sem espaço, nem 
~e erro c;uhsisiiu na. inteligencia e na niedida. 
orientação dos homens de negocio e Recordo essas observações, a 1n·o
ra.pitães da. industria, após a guerra. po~ito Jo arucar. Para ajustar a pro
Todas as narões enYohitlas na confia- chu,.:ão do a~uca.r ás neeessidades do 
gração europf\a de 1914. procuraram ronsumo nacional, é que o 11residen
recupel'al' as industrias paradas des- te, Gt"tnlio Yargas creou o Instituto 
de a mobilizn.('ão dos exerritos, em- do .-\rncar e do .\lcool. A pri.ncipio 
quanto as ativiclaLles no, rampos S(.' ioi impo~!o a.os produtol'<'S a quóta de 
reconstituíam. ~aerifido para o DUMPING. ou ex-

Os govêrnos e os banqueiros ele to- portarão do dem!'ral'a para o csll'an
dos os continentes se entenderam. P geiro. Dc-pois. o Instituto. com a. li
largos créditos fõram abertos para a. mitação ila prodn('áo e as grandes 
produção. Era necessarío atingir ,10 distilarías tle alcool, completou o pla
nivel ela produ~ão ele 19H, 1,:u·a ab- no ele clefésa. O preço do açucar, en
sorver os ..,e,n trabalho da desmobi- tretanto, estimulou a ~ua produção 
lizarão e para que as na<.:ôes pucl!'s- nos Estados do Sul. Ven1os hoje São 
:--em pag·nr as dividas de guerra. Só Paulo produzindo dois milhões e meio 
havia um pensainenlo - produzir de sacos de açucar, quando antes do 

A ronvale1.:cf"n(,'a da g·uerra se pt·o- Instituto produzia apenas 900 1nil. 
cessou, assim, sob a miragem de uma \'emos 1:\'Iiuas Gerais ex.portanto para 
prosperidade, n1ais eng·ana.dora rio que l Distrito Federal o ano passa.do 
o sonho pacifista e profundameni e 157 .844 sacos, quando antes não pn
humano lle \\'ilson. Diz um autor ·~ue ,luzia para o seu consumo. 
:1 palavra prosperidade enlouqueceu Aincla a&ora indm,triais do Paraná 
toda uma gel'ação, e o rleinonio da 11leiteiam autorização para inontar 
quai;tidad<' tornou-se o senhor do uma usina ele a('ucar rom a. capaci-
1nundo. cladE- minima ele 50 mil sacos. 

Em 19'?:9, até a Alema.nha já tinha Pensem os homens do Sul na ca-
J"econquistado os 1ndiccs de p1·oduçáo pacida.dc elo nosso consumo e reflitam 
industrial anterior a 1911. Mas, sobre- 1 na cr,se de pl·oducâ4, que virá fatal
VPiu a cris,~ e a ~uperprocln~ão deso- n1ente, no clia. cm que o Govêrno Fe
rientou o, csp1l'ilos dera! suprimir o Instituto do A~ucar 

E" que na 1·ecu1>era<'áo fo• esqueculo ou rf",oga1 os decretos da limitação. 
um dos fatores ina.is atuantes do fá-
to cconomico, foi esquecido o consu~ 
miclor. Desde então, os etmnomistas 
e homens ile g·ovê1·no passaram a su
bordinar a produrão ao ronsumo. 

12S(J0-0 é o cu'ito de uma camisa <lc 
Gcrsei ele sêd:t. na CASA AZUL. 

1 
SAIBAM TODOS! 
--- ---

A guerra do Ja.páo contra a. 
China teve agora rcperruss:ío so
bre a , elha tradição niponíca elos 
cumprime-nlos tlo (lia de ano. Pro
segnindo na sua campanha de e 
eonomias sevét·as, o 1ninistro das 
finança,; do lmperio. de acôrd,, 
rorn o Sí'U coléga dos Correios f" 

Telegraft's, pediu aos sudit111i:i d,, 
)rlicado que se abstivessem de en
viar nas Yesperas de 1938 ~1,rt~, 
e bilhêtcs <lc felicitarões peht P,, 
1rada do ano novo. ''E' t>reci.so a ~ 
ca.bar - disse êle - com um~ fot· 
malidade vasía. que provoca tl.'fl1 
desperdicio de tempo, de dinheil·.1. 
de tr:tbalho c ele papel". - 'labe 
se, a prl)positQ, !)Ue <'m 19:n os 
en1pregado.., - postais tiveram de 
distrihuir mais de 850 milhões tfp 
bilhetes. r:irtas e telegramas d,• 
bôas fe-::,1ao; e votos de feliz ano 
novo. A l"eceita po.:;tal elevou-se a 
12 milhões de vens. \\las o fato • 
que com papel, impressão e nu .. 
meroso pessoal especialmente '"º 
;:ajado p«ra a

1 
dlstribuição são dôs 

pendidos anualmente m~is de .,O 
miJhÔí'S ilf' \{"OS. 

SECRETARIA 
FAZENDA 

DA 

Do gabinête do sr. secretario da Fa
zenda recebemos a seguinte nota : 

··Por um telegrama publicado no 
"Dia rio de Pernan1buco'1

• edição de 
ontem. a Secretaria da Fazenda teve 
conhecimento de que um dos matuti
nos desta capital noticiára que o fun
cionalismo ainda não recebêra os ven
cimentos do mês passado, reclamando, 
do mesmo passo, providencias a res
peiw. o fato, em si, não tem signifi
carão E' sabido o interesse desta Se
creta1ia em atender, com toda a pres
teza. ao pagamento do funcionalismo, 
, que até ag·ora se vem observando. 
Em relação ao mês ultimo, aconteceu 
qt)e a Secretaria da Fazenda, como as 
demais repartições do Estado, encer
rou o seu expediente sabado, 26 ele fe
' ereiro, reiniciando-o. depois dos fes
tejos carnavalêscos, na quarta .. feira.. J 
de morço, á tarde. No dia 3, começa
ra1n a chegar ao Tesouro os extratos 
de ponto das diversas repartições. 
Processados os abonos, nos dias 3 e 4, 

fôram êles enviados ao Banco, no dia 
5. sabado. Como os estabelecimentos 
bancarias têm, aos sabados, um só 
expediente. o Banco iniciou segunda
feirn o pagamento do funcionalismo, 
pagamento que se vem realizando nor
malmente, de acôrdo com a respectiva 

, 
ULTIMA HORA 

(DO PAI S E ESTR AN GEIRO ) 
o D1C'EN'l'IVO DA PREFEl'l'URJ\ de se estar verificando, desde muito lheia llesta cidade desc,,hriu uma tra

C.\RIOC.\ A' PRôXl\\1/\ <'ORRT- tempo, carência de espaço nà Avenida '':' 1nolucioná.ria de ~1·a1ules p1opor
OA O>\ GAVF:\ Allantica a Prefeitura vem estudan- 1çocs, com o fm, de derrubar o go. 

do o plano de um engenheiro patri I l'erno elo coronel Batista. 
RIO, 8 - 1,\ N. l - O pr~feit.o eio, no sentido de alar;:ar a mesma, Dhr>te las ;,ronl.as medidas toma-

Henrique Dodsworth, falando aos jor- avan~anclo alguns metros oa ralça,la das pelas -iutoriclades competentes, 
0 ;::~o s::reG:\.::~xii:: •. :::idq:ede

0 
~~: para clentro do mar \ movimrnto fraeass('U con,p)rtamenlt. 

'l.ilio prêmio para o vencedor rlo Cir· TEFR' CORRERA' 1,;STE \NO, E,'1 lTEk1Hl:s'.H,O O "RAIO" DI\ AVH 
cuito será, este ano. de renlo e rin- U:'\1 CARRO ESPECl.\L DOR.\ 1\L\RYSE B,\STIE' 

RIO, 8 - IA. N.) - Anuncia-se I PARIS, 8 - IA UNIÃO) - Em 
que nma grande fábrica de automo- .11eio a gtandcs dén1011straçõe .. de jU 

NO RIO, A ADVOGADA DOS J'O- veis da Europa pretende fabricar um hilo de incalculavel multidã.,, desceu 
BRES EM ASSUNCAO cal'l'o de corridas cspedalmente fy'll'a l,ojc, no aeródromo Le Bourgt o apa'. 

coenta ronto,; de réi" 

RIO, 
8 

_ t.\.. N.) _ Em missã'l o corredor bl'asileiro Manuel Tf'fé dis- 1·elho da aviadora ~faryse BasUé, que 
putar o circuito da Gávea clCst.e ano. c-onrluiu, ai;:;sim, um vôo de 20.000 qui-

de estudos e obsen1ações, encontra
se no Rio a doutora Lília Mendonça, 
advogada elos pobl'es em Assunção, 
cargo creado pelo Govêrno elo Para
guai para assistenria judicial aos _po· 
bres desamJ)arados daquela ca,pital. 

0 prefeito elo Oistrilo Federal, fa- lôme!ros, através cl:,. América. 
laudo aos jornais sóbre :t próxima cor- 'IAS PRúXIM>\S DEi\!ONSTRAÇõES 
rida, cleclaí-ou que o Automóvel Clube NAV\I,., DA ITALIA 
nunca foi tão auxiliado pelo Govêrno RO:lf.\, 8 - (A UNIÃO) - Por 
1\'Htniripal para a. realiza~ão ,lc- Cir· ocasião da próxima. visita, a esta ca
ruito, como êstc ano pital elo "chanceller" Adolf Hitler, 

i\'IAXIJ\,[0 GORKI TERIA sino .:~- ~'ll<..DIDAS T0l\1ADA~ PELA PRE- Yerificar-se-á, no Medilenaneo, Utna. 

VRNENADO FEITURA m:: PORTO ALEGRE t:::~~/el:~~t;~ii°va:o:'~, e;::e~:~ 

RIO, 8 - (A UNIAO) - O, jornais PORTO ALEGRE, 8 - 1A. N.) - inr·lusive 90 submarinos. 
publicam telegramas dizendo que o A Prcfeitora ).Junicipal desta cidade, .uurante êsse tempo, deverão i-eaH· 
escritor 1\fáxlmo Gorki, recentemente iniciou, ontem, a. execução, cm mas~ 7ar•se, também, os entendimtntos de. 
falecido, nao foi ,·itimado f'm conse- sa, ,tos l'le,·edores municipais rm att·a- i'initivos para as negociações anglo-
quência de molestia, e sim, envene- 'lo italhnas, rufrt o conc\e Ciano1 ~1ord'' 
nado durante o seu tratamento. ferth e o Duce.. 

Nêsse sentido, 0 Tribunal Soviétko A RESTAURAÇÃO DAS COLONIAS \ l'OSSIBILlDAD'I': IVi Ul\I.\ CR\N-

nomeou uma comissão a fim dr ~stu- · /\LEMAS DE GUERRA 
dar o caso metienlosamcnte. LEIPZIG, 8 (,\. N.) - Por oca LONDRES, 8 - (A UNIAO) -

sião da abertura ela Feira de Leipzig Durante a reunião de hoje, da Cama· 
VEM AO BRASIL DOIS <lRA~UES O Ministro da Economia deelarou: "A ra elos Comuns, vários oradores fite-

ARTISTAS ITALIANOS iestauracão das eolôniaH é uma ques- ram uso da palavra, declarando um 

RIO, 8 - (A. N.) - A senhora 
Benzanzoni Lage, chegacla ontem da 
Europa para tomar parte nas próxi
mas récitas do Teatro Municipal, in
formou que virão brevemente ao Bra
sil, com o mesmo fim, os cantores 
Lauri Volpi e Maria C'aniglia. 

SERA' ALARGADA 
ATLANTICA 

,\ AVENIDA 

RJO, 8 - (A. N.l - Em virtude 

DE REGRESSO AO RIO. O 
GENERAL MOREIRA LIMA 

Acompanhado de sun. e,1ma. fami
lia, deverá retornar amanhã, :to Rio 
de Janeiro, a bordo do "Aratimbó ". 
o ilustre general Delfina Moreira J,i
ma, que h:t mais de um mês se acha
va nesta capital em visita a paref\(es 
e amigos aqui residentes. 

Em companhia do digno conterra
neo. viajará. também. o seu h·mão dr 
Luis Moreira Lima. engenheiro-chefe 
ela Secção de Ediflcios dos Correios e 
Telegráfos do Rio. que, igualmente. 
se fa~ acompanhar de sua famUla. 

Despedindo-se do Intenentor Ar
gemiro de Figueirêdo, o g~neral Mo
reira Lima esteve ontem, a tarde, no 
Palacio da Redencão. demoral';lo-se 
em cordial pal~stra com o Chele elo 
Govêrno. 

tabéla. Quer parecer, assim, que não 
havia razão para o comentaria apres
sado que se fez em torno de um fato 
se1n a menor significação" . 

tão ele honra na.cional par;1 a Alema- dos p'lalamenhres no decon-er 110 seu 
nha ·• . discursG: "Se as negociações anglo
DESCOBER TO UM: PLANO REVO- italianas frae~ssarem ha possibilida-

LUC'IONARIO E'.\l CUBA de ele uma ~rande guerra na Euro-
CUBA, 8 - (A UNIAO) - A po- )la" 

REGISTA-SE HOJE O ANIVERSÁRIO NA
TALIOO DO INTERVENTOR ARGEMIRO 
DE FIG UEIRÊDO 

, Con(')usão dn l.' pag ., 

nante que aponiámo~ no come~0 
clêste registo e que ~e encontra á 
\'ista e á admira~ão de todos. 

Tuda essa fecun,!a obra admi
niRti·~ti\'a tem como bas" um am
hionte de ordem e congraçamen
to geral. sem o qual nada se con
,egue realizar de útil e proveito
so ao int,:,1·rssc ruhli<'o. E o ~r. 
,\rgemi:,,;o de Figucirêdo tem r,1-
hido dar conslantes exemplo. de' 
espírito de tolerancia e serenida
de, sen ido por um senso cla1·0 
de seu~ deveres publico,i que 
bem ref!He os objeii,·os do E,;. 
t:tdo Novo. 

Redencão, amigos de s . excia. se 
reunirão para ofertar-lhe um 
palacête cm Campina Granrle. 
sua terra natal. 

Nes~a ocasião falará interpre
tando o pensamento dos homena
geantes o ilustre dr. Flavio Ri
beiro Coutinho, presidente rla 
..\,sociação Comercial. 

- A'R 12 horas, realizar-se-à 
um almoro em Palacio, ofereci
do pelo homenag('ado aos seu~ 
amigos. 

- A' noite, a P. n. I. - 1. Ra
dio Tabajára da Paraíba, asso
ciando-?e á, homenagens promo 
vidas hoje ao Interventor Argt• 
miro de Figueirêdo, vai irradiar 
um programa de musicas norde~
tinas, especialmente paraibana~. 

Pela J)rhneira vez llesclc QUC' 
~.\'.istc, o Empire Cat Club. dos E, 
tados trnidos, pcrinitiu a exibi(,'ão 
de ratos e ratões numa. recent~ 
Pxposição r!'alizada Pn1 Nova Koi-k. 
85 roecloleS fóran1 upresentarlos :an 
publico: e ,tfanhou o {'onrurso, isi il 
é, uma ta.ça. de prata <·om a in~ 
crição "Best .!\Iou-.;f'··, um rato 
.negro, pe-rten('cnte a ,·erto mécli<'o 

OS CRIMES DE S. BENTO, 
EM BREJO DO CRUZ 

-· A's 20 horas, o "Centro C1-
vico Argemiro de Figueirêdo", 
em sua séde, no bairro de Cruz 
de Armas, realizará ,una sessao 
solêne cm homenagem ao aen 
<>min.,nte patrono. 

Ainda está bem vh·n na leM
branca de todos nós o entusiasmo 
de quP foi tomado o po\'o parai
bano por ocasião da poRse do go
\'Pl'llador Argemiro de Figueirê
clo na I11ten·ent0ria Federal nes
tP Estado. c>m 27 de novemb"o 
do ano pasRado. E'.\l CAMPINA GRANDB 

Foi a ronsagracão dcfiniti\'a 
do seu g,wêrno manifestada "ª . Campina Grande, terra do na~ 
unanimidade da~ aclamaçõeR qur lrimento cte M. excia., vai com~· 
tiveram um ,·ercladeiro cunho pie- morar a data natalícia do sr. AI· 
biscitário gemiro rl<' l•'igueirê<lo rom festa, de Chicágo. Havia no ,·ertamr1, 

notavel ,,a,riedade de 1·oet\~H'l'S. de 
todas as rôres ~ tamanhos e tle to 
<las as Ju·orc-dencias. inclusiv..:- " 
famoso raUo do banhado elo 
pampa argentino. A idPa da rurio· _,,,,,... 
sa. exibiçiio veiu do re\'('rC'nclP: Re 
dnald Willonghby Ferrier, reitor 
de uma unh·ersidaclr de Nor, 
Jersey f, fundada, em 1936, elo A
merican ~\Iou'-C" Franri('r Club. O 
rev"rendn importou r!: novidade d'\ 
Grã. Brcf;1.nha.. onde a moda do~ 
1-ato<; e ratõrs dl)Mf"'ilic-ados ter, 
feito noLu·eis "" ilnpre\·h,lo!:S oro
srcssos. 

Um fo(ógl'afo e ,1m bombeiro da 
pequena drlade n01·ufg;uêsa. de 
Tons.berg construiram u1n curioso 
aparêlho quE- funrion~ juntamen-
1e com os postos ele aviso de in
('endio. Ao fazer o rhainado, fira 
fotografáda a pessôa 11ue dá o 
alarma /\ utilidade prática cio 
procé'!tso eon ... iste c-m poder-1..,~ 
•lescobrir o in,li\·iduo que, i.;<'ral
inente por pervcr-,idad(~, dá uni 
:n·iso fah,o, incomodando estupi~ 
,tam<'nh.~ os bombt'iros e os mol'a 
dores ,la r:ha. supü~tamenh• rp1 
f'haina .... Por J"\<'Hl dt- unia l'Ombi 
na('f\o eng<'nhosa e!~ luz el<'!rk:t, " 
llae:rilnt<· fologralico reJ>to1h11 a 
i,nagen1 do indiv{duo ainda ,,uan
do o a,·i~o é feito á noite. Pouro 
de11ois d<· in!'ttala<lo l"tn segrt'do o 
aparelho, c..tiu no árdil um des!'ltS 
tipos que não fallam em parte al
guma do mundo e c:ujo 1·ehalo. 
,·ulgarizado nos jonrnis, pPrmitiu 
a sua drsroherta, idenlifirar,ío r 
captura, 

! DESIGNADO O JUIZ PAULO BEZERRIL, DE SÃO JOÃO AS HOl\mNAGENS QUE SER,\O cle_:t~~ei~ P{~~~lla\oi organizada 

DO CARIRI, PARA PROCEDER A RIGOROSO INQUERITO PRE'-'T'ADAS. HOJE, A f-. u'a comiRsão central das homr-

De um ano a esta parte vem ccor
rcndo em São BentG municipio de 
Brejo rto Cruz, certos fatos crimino
s:s. cuJa autoria vinha permanecendo 
desconhecida, apesar dos inquéritJs 
instaurados. 

No ano passado foi a.ssassinado na_ 
quêle distrito o sargento Josê Alves. 
da Policia Militar, permanecendo o 
crime até poucos dias em mistériG. 
Depoile ::lêsse fato, sofreu uma em
boscada e sr. Astrogildo Rosas, fun
cionaria da Secretaria da Agricultu
ra, sem que se podésse atinar com os 
;.eus agressôres. ffitimamente, houve 
uma tentativa de assassínio centra o 
sr. Ivo Costa sempre nas mesmas 
circunstancias: ficando baldados os 
2Sfcrços de investigação policial para 
1 descoberta dos criminosos. 

Mas a policia lccal nunca deixou de 
e rosseguir nos inquéritos necessarics, 
até que, flnalmente. chegou-se á des
coberta da identidade do:J mandantes 
e mandntarios desses crimes, peh 
,onfLS.,iio de um clêles ele nome An
onio Vaz Cnrne!ro. · 

Dada a gravidade de,so sequência 
d<· crimes e em vista ele haver difi_ 
:uldades para a Justiça ].ceai proce
der ao sumário do culpa dos indivi
duas envolvidos né,ses fatos crimino
sos .o sr. Interventor Federal solicitou 
ha dias do sr. presidente do Tribunal 
de Apelaçã.o do Estado, a icla de uma 

comissão judiciaria até a comarca de 
catolé do Rccha. para instaurar ri_ 
goroso inquérito e demais termos rio 
processo. 

Aten::\endo á s~li~itação do Chefe 
do Govêrno o desembargador Arqui
médes Souto Maiot·. presidente do 
Tribunal, designou o dr. Paulo de 
Morais Bezen-il juiz de direito de 
Sã~ João do Cariri para presidir ao 
mesmo inquérito. tendo. ontem envia
do, a propósito, o segmnte oflc10 ao 
sr. Interventor Federal: 

"Tenho a honra de acusar a re
cepcão dcs cficios de v. excia. sob ns 
1.343 e l.36S. datados, respectivamente, 
de 4 e 8 do corrente e, em resposta, 
cumpre_me cientificar que o Tribunal 
de Apelação em ses.são de hoje aten
dendo á solicitação de v. excia. e con
scante o art. 145 da Consfüuição do 
Estado designou o clr. Paulo de Mo
rais Beze1Tll Juiz de direito da co_ 
marca do São João do Cariri, para 
pro:cder a rigor'sO inquerito e demais 
termos do processo, referentes a~>s 
fatos criminosos desenrolados em Sa~ 
Bento do termo de Brejo do Cruz e 
em Catolé do Rocha. 

Sirvo-me do ensejo para apresentar 
a v. excia. os meus protestos de alta 
estima c considera~ão. . 

Atenciosas .saudn,ções. - Arqu1me_ 
dcs Souto Máior, presidente do Tri
bunal." 

EX('IA. nagens do povo campinense, cont 
n apôio de todas as classes so-

'\'os anos àllierion,~ o nni\'e1·
gario nat~lil'io rio exmo. sr. Argr
mi1·0 de Figucirêdo, por delibera
ção, tem ol'onido tom a maior 
,·implicidad,. na i1itimidade do 
~eu lar. 

Este n1,o, porém, os seus ami
gos e admiradores. vencendo-lhe 
ê~te propósito. organizaram 11m 
p1·0;:rrama de homenagens a 8. 

exria .. a ser realizado nesta C:.
pital e cm Campina GranriP. 

EM .IOAO PESSOA 
Por inidativa do "Cr,ntro Cí. 

\"Íl'O A1·gemiro de Figucirê{lo", de 
Crnr. de At•mas, serú rezada, na 
manhã de hojr, ua eapéla daq11ê
]{' bairro. u 'a miRsa d,• a,;ão dr 
g-ra<:as pelo transcurRo da data 
natalkia do ,.eu emin .. nlc pati·u
no. Oficiarú nésse átu religioHo 
frei Amadêu. 

Aeompanhado de auxiliares e 
outros an1ign~. compro·eecirá o in
trnrntor \rgemiro cle Fignei
rêdo. 

- ,\'s 11 horas, no Palacio da 

ci~~s. eomif'~ão central c;:rÍl com 
po~ta de presidentc8 e ~·ep!esc;~ 
tanreF de todas as assor13çoes · 
(']a~sc, te'ldo, em reuni~o de ?,10 tem. realizada na rrdaçao do 

1 
Rebate", assentado o progrn~·. 
abaixo: Concentração popul~r, ;· 
IR horas, em frento á 8. U. ·: 
,ita ú a\·enida Miiru~! Co:~\~'. 
"marche aux flambeaux , pai f' 
do da séc'lc da Sociedade Bene d1

~ 

eenie de A1'listas, percorreJl n 
,:,xlenso itinerario até a ri·aç 
Clementino Procópio. sendo º~\ 
dor ofk ial o escritor HortPns• 
Ribeiro. ,\ Heguir haverá "~ª ·f;~ 
t rêta na meRma praça e ~\ 11 
ropulnrcH no "lpirangn'' e ' 
\ rnlude 8ocial Clube". ter» 

A propfüsiio rei·ebemos, on ·or'. 
um. telegr3;ma firmad~. ~domJern· 
nalista Luiz Gomes I e1xe, . fe8_ 
hro da comiH,iío ce•1tr~l, d~:ntor 
ta,· em homenagem 'l.º _inten a ri·. 
Argemiro de Figne1redo. n 
dade de Campina Grand" 
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Abre concurrencia para o forneci
mento do seguinte material, destinado 
à Repartição de A{fltas e Esgõtos: 

500 kiles de gachêta de chumbo 
tem fibra). 

1.000 hydrometros vélumctricos de 

~l~'' a r:ctv~t~~: 1~~11~ªt;· e%~n~:tal 
40 ditos idem idem ele l". 
10 ditos idem idem de 2". 
400 peças de ferro fundido n.' 1 de 

~-, X 2,00. 
300 ditas idem idem n.' de 3" x 

~-º:o i:~·: i~!~
1
fleº!

1 
n.• de 2" x 

2,00. 
300 ditas idem idem n.° 20 de 4" x 

~2". 
50 ditas idem idem n. · 21 de 2 x 2". 

l50 ditas idem idem n.0 21 de 4 x 2" 
300 ditas idem idem n ° 21 de -1 x 4•· 
100 ditas idem idem n.0 22 123 de 

4", 
100 ditas idem idem n." 25 cle-4""xl;", 
100 ditas idem idem n.u 26 de 4 x 6"' 
50 ditas idem idem n 45 de 3". 
100 ditas idem i'iem n.• 45 de 4 ''. 
50 ditas idem idem n. 0 46 de 2". 
200 ditas idem idem n " 46 de 4" 
100 ditas idem idem n." 47 ele 4 x 2" 
500 metros d() peça de ferro galva-

Jlizado n.' 60 de 1:2". 
4.000 dites idem idem n.' 60 de 

814". 
7.000 ditos idem idem n.0 60 de 1 ". 
1.000 ditos idem idem n.• 60 de 

1 114", 
J.000 ditos idem idem n.0 60 de 

l Ji2". 
1.000 metros de peça de ferro galva. 

llizado 11.• 60 ele 2". 
150 ditos idem idem n.0 60 de 4". 
500 peças de ferro galvanizado n. 11 

~I de 3!4". 
500 ditas idem i:lem n.a 61 de l". 
1.000 ditas idem idem n.• 65 de 

B:4". 
300 ditas idem idem n.' 65 de 1 1 4" 
150 ditas idem idem n.0 65 de 2". 
150 ditas idem idem n.· 69 de 314" 
200 ditas idem idem 11.• 69 de l". 
100 ditas idem idem n." 77 de l 1 4 

~ 1 114". 
100 ditas idem idem n.' 87-A de 

ll". 
150 ditas idem i:lem n ° 91 de 112" 
3.000 ditas idem Idem n.' 91 de 

u:4". 
1.000 ditas idem idem n ° 91 de 1" 
300 dilas Idem idem n.0 91 de 2". 
500 ditas idem idem n.0 99 de 3 4 x 

81 4", 
100 ditas idem idem n.' 99 de l l 4 

). l t 4". 
100 elitas idem idem n.a 116 de 1 2" 
100 ciitos idem idem n." 116 de 3'4" 
50 elitas ldc-m idem n.• 116 de l". 
100 ditas idem idem n.0 116 de 

114 
20 grosas de parafusos de fenda de 

2" X 10. 
200 peças de bronze n º 128 de 1 2". 
fiOU ditas idem n.' 128 6e 314". 
50 ditr.s idem n." 128 de l". 
18 ditas ideir, n.• 128 de 1 li4". 
300 ditas idem idem n.0 128-A de 

~ 4" 
150 ditas idem n. 0 129 de I:2". 
500 ditos idem n.0 129 de 3 [4". 
100 peças de bronze niekelado n.º 

110-A de l 114". 
20CJ ditas idem idem n.0 180' ·cts 

l 1 2" 
300 ditas idem idem n.0 180 de 2" 
400 grades de ferro fundido de 

U,24 X 0,28. 
5 toneadas ele chumbo em barra. 
100 radiaes de barro de 6 x 4". 
100 fluctuadores de 1,2", 
50 ditos de 3i8". 
6 ditos de 1". 
300 kilos de ferro em bal'ra de 2 1 2 

X 12" 
100 ·ditos idem idem de l 1 2 x 

3,16'' 
400 kilos de varão de ferro redondo 

ele 5 8'' 
200 parafuses com porca para fer-

l'O de J 112 X 5 16" 
40 kilos :le <:stanho Carneiro. 
25 kilos de porca d" 314". 
20 kilos de arame galvanizado 22. 
100 tubos de 500 granunas de pasta 

''Arl:::s". 

JOÃO PESSOA Qua~ta-feira, 9 de Março de 1938 

1 f l l XI R D f ff O 6 U f IR H I 
l~ºtso~~~

00 
ig:c~,:~~lsnx:s ~~ .. ;~~d~~, ec~~-lacto con1 a agua ctcverão &er ele 1nu. 

teria! não conosivel. A s 1 
2 mordentes pal'a cnnno de 4". iANprº1-ºsvEPRH1ºL 1sr,ºco OS2,:~,p;;·r~~sc~~~~~esp\~cc2~~~:; ''.'~e 
6 ditos idem de 2", rão as das repartições oliiciaes dos 
50 peças de ferro galvanizado n.• 99 ANTI -. RHEU MATICO países de or:gfm. devendo coint,.,;o 

de 4 x 4 '1
• satisfazer ás seguinte~ prv•:9. .. 

da~ d:ilifs,,de pores. de ferro sextava. A_ N_TIG-ERSCARONPHDUELO_SO fr:/ã.;-vr;;;,~n~~ 1;~~~~~c'.:~ f:.,~ti'd'i, 
50 kilos de porca de feno sextava, durante 20 minutos á ()ressão ele 2P 

da de 314". atmospheras effcctims. 
1.000 kilos de !erro redondo de 318". Depurativo do Songue b) - Prorn de c-.actid:iu. Para. ,, 
1.000 kilos de ferro redondo de 112" descargas ele 40 a 60 litn,. po1· hvin 
500 kllos de ferro redondo de 5 8" ~~~~~.:'~~~~~~~~~~~~~~~~~:::!__. sob pressão de 10 a ·:o mc•.ros , ,,,-á 
500 lcilos de ferro redondo de 3,4". permiUido um c,ro. pn•a maL GH 
5 varões de aço sextavado. barra- tt ncia 11.º 2 - De ordem do dr. Fia- para menos de JC; , três por centoJ 

mina de 1 1 .4.,. vio MarójD, Filho. prefeito deste tnu- rclativa1nente ás descargas ::VP.l:a:.hs 
10 ditos idem idem de 1". nicipio de Sa!1t_~ Rita. torno publico, po, medidas directas. 
lO ditos idem idem de 3 4,;_ a fim de que chegue ao conheci.menta Par:. descargas superiores n 60 Ji-

30 !usiveis de cartucho de 30 am- ~Geift'~ i~J~~~
5
,;ª;rig~ss~à1~ueo 

5;e~il~~ !1~~- 1
~
0

\~\~~-~n~i:º~cris r~~l~~~1~{~ ,:1'}t 
peri~ metros de cabo 11.' 8 - R. C. ~in?c:;:,i~~':cl'etoco~~~s~a p~fil~ii et~~~gel~~ (dg:s !:_ºri~~~':: de scmibiil<la,t,_ P,1,a 
T. 2, cido por e~ta Prefeitura. As propcstas os hydromctros volumetrico.~ scr.'t c:e 

3 J?. kilos de arroelas de ferro de ~c~;:j~ºdnst"e esac;~t,~:d:s tiJ';ªn~~~
0
c1:\~: ~ati!r~s fo~~e~-:,Or~/m~~~~Wt ~:j~i,~1,ª 

10 ditos idem iderr. de 5'8"'. givel sem rasurns. emendas ou bor- ro não eleve ser superior n 20 , iy'nte 
10 ditos idem iderr, ae 318". iões, em duas vias. e entregues em por cento). Para os de ,·clociducle se. 
Os proponentes deverão fazer uma envelopes fechados_ nesta Prefe'tura. rá de 15 litros por hora 

Escola Sccw1dal"ia, do Instituto 
de Edncaeão - EDITAL - Matricula 
- De ordem do sr. dircctor r/Viso ao,; 
intere~saclos que de 3 a 14 ele Março 
proximo. estarão abertas nesta Sccre. 
taria das 8 ás 11 horas dos dias uteis 
as ma.trictthts para os almnnos da l ' 
a :J ' sérk. do Curso Gymnasial. O 
candidatm-; J l.ª série deverão apresen 
tar ccrtif'.cado do exaiue de adntis~ão 
e os d ; 2." e 3 o de promoção da sé
rie anterior 

S crel.nia c\n Escola Secundaria do 
Instituto ele Ectueac:ão. João Pcssóa. 
i4 de fevereiro ele 1938. 

João Jlircs de } .. 1·citas secretario. 

l'REl-'EITUR,\ )tUNIClP,\L DF 
.JO,\O PE8SO.\ - Dfretor:ia de Abas 
tecirncn!-0 -- Edital n.0 1 - D, orden, 
do.,.H, .di1·etor,_fi.croi:t.JJEÜO presente e_ 
- 1i1ír"TTI!TrJTir<fdÇã eõtTIJThrecer. até o 
fim ·cto corrente· nrê.s. á Prefetura Mu
nicipal. a fitn de se matricular.en1. to 
elos o• peixeiros. devendo apresenta, 
11:1. oca.sáio d;:;. matricula carteiras d, 
identidade e sanitaria. 

Terminado o prno. serão punidos 
com multa de 10SOOO a 50$000 todo 
aqueles que não estando Jiccnclado,;_ 
negoriarem con1 pe:-.cado.:::. 

Diretoria de Abastecimento. 3 dP 
março de 1938. - .HanO<'t 'l'on\ s Fi. 
lho 3.º escriturdrio 

caução. no Thesouro do Estado em até o dia (121 doze do corrente á,.s 16 d) - PrO\'a, de durnção Os apparc
dinheiro. de 5<~ sobre O valor prova. horas. quando terão as mesmas ab:r_ lhos cle\'erão supporlai· durJnte 20 
veJ do fornecimento, que servh·á pa- tas e examinadas. Os conconentes dias consecutivos tuna descarga ho. 
ra garantia do ccntracto no caso de obrigar.se-ão a tornar efetivo o com- raria de 1.300 litro5: sob pres.são ig'nl 
acceitação :la prop0stª· · f~Tt\~t~it~ q~e ~~-ºg:rªuze,:~~i'naciJ~ ~~º s~&;~;i~l~d/"a 1;~;;~11

;·ic~a°'~~:\,.3 _ :H:~mii~,..º~o·\.i~~i~tiu;;t 
As propoStas deverão ser escripta.,; contrato nesta Prefeitura. Os con_ de 2 annos. PLANTAS TEXTEIS ~O ES'" UJO 

ª tmta ou dactylographadas e assig- currrntes deverão apresentar recibo 3."J - Os apparelhos c:e,cm ap., - IOA PAR.HBA - Concurrencia ad· 
na:las de modo Jegivel. sem rasuras de auitação dos impcstos federais. sentar facilidade ele substituição ,10 mini,trati\'a para fornecimento de 
emendas ou borrões. em duas vias: estaduais e nnmicipals. O contratan- crivo bem con10 facilidade de .s'JlY,ti- m.atc1iais á Inspcturia do ff nri~o d, 
sendo uma devidamente selada, (sei- te dewrá obedecer I estrictamente aos tuição por outro apparelho. O marca Planta~ Text-eis no Esta,lo da Parai-
lo estadual de 2$000 e sello d saúde) detalhes do projét-0. ficando respon-1 dor será de cylindr<'s numerados O; ba ,lurante o ee\Cercicio ,le 1938. 
contendo preço em algarismo e por savel, nos tormos do art. 1.245. elo apparelhos de velocidade serã_o d" .l"· Edil.ai 11." L - De acórdo com o d:, -
extenso. Codigo Civil Brasileiro pelas despe. ctos multiplos com dispositwo Jl >rn pacho de ?.7 de dezembro de 1937. do 

Os proponentes deverão offerecer sas com a execucão' do contracto: regragem. sr. minislro da Agricultura e de cr 
cotaçã~ para "s materiaes de proce- Especifica~ão do calçani.ento de tipo 4."l - Os proponentes da~ãc; ;m:<;'>S dem do sr. agronom0 Clarindo Misacl 
dencia nacional, ou nacionalizados, A adotado 1,ela !Diretoria de Viação e e typos para peças de hgacao '.,:r- Banas ele GouYe'a. encarregado elo 
postos na repartição requisitante e cte Obras Publicas: - Pavimentacão ele ro galvanisado ele , ·• e de l"' :-~i11 Servic-::, ele Plantas Texteis nesl; E., 

~~f1~~dencia estrangeira, CIF-Cabe. g:t~!~~ip~~e~~'z ~~~tfm~~t,:os de dr~~ª ct~'~ufa~~a e u~}:r/.;lsia~!çt~.d~!~:1'.i t;;':,'.t ~~~ºin\·~i~J'a~:~ºqN:"!tõ°º~'~11~il~tc;; 
Os proponentes dernrão marcar O pessura com interstícios tomados ã 5.ªl - Os preços de .;pparelho:, e ccn·ente .-P acha aberta ne.-ta I:1,JJ,. 

p:·azo para a entrega do material of. calda. de c,mento a traço de um por peça~ serão _ dados Cif _Cabedr,llo "" toria ~ inscrição dos comerciantes qu 
ferecido. ~;\s de\1~1n~~r;,~111 r~J~~;iJ! dt~d~nc~ ~ecJ;e·~{;g~~asfi~f1~J2c~r~~a~~~ .:~~l

1,; ~i;Jrª!1~ fg~~i;~:~·ntt~osc!~~f~~~o n~r-
As propostas deverão ser entregues altura do paralclipipedo com arga. fornecedores as reclamaçoes a w1cm ccr•arios aos trabal'10s desta. Repar

nesto. Secção de Compras, em envel- massa de rimemo a traço ele um por de direito por fal~as e anna, ,-e .. , '· L'cáo e con.' lantes dos grupoê abaixe 
Ioppes fechados. até ás proximidades três l l x 3l'. A pedra britada considz_ cadas por occasiao do dcscn>!i,1,·aro cudn de acôrdo com o actigo 52 do 
da runião de Tribunal da Fazenda rada. é gran;tica e tem dimensões fi _ das Docas. . codigo ele Contnbilidacic e segundo a. 
Que não será antes das 14 horas dà xadas entre os limites o,03 e o 10 cen. 6.'l - Todo o m~Lrrnl ela prescu:-c n~rmas e:;t.alJelecic\a~ p,lc;~ "rts. 757 
dia 15 de março do corrente anno. timetros. os paralclipipedos são con_ Mncorrenci,i devera. JCh!'L,e cl< •c,r 760 e 762. elo Regulam:nto G,eral d, 

p~t~s. e~;e~~gru:re:fe~r~~~~riis at:i: f~~;J~_s d~~eJ~~e 0:uiat~if,s b[;_ ~~1õ ~~t~~~g'~~ ~ioº;in~~ete~ ;:;~ii~"r ·'.t,\;:,~: 1 ~~~1\~,~~'.~clf~~-~11Jt~~l~~~- obecleodas . ª' 
sentar recibos de haver pago os im- menos cortes bem definidos. A areia zo para _o embarque miem!. _As \J. v:-s I I - A inscrição ,deverá ,er r;u:•c,. 

~~!:-~tcf;d;~~ª;~ni~trifaã~t~~u~;,w~~ ~~.~s;~t~~v!
1
~e;º~~i~~ãfsen~!s d~r~~: g:nt~~ç~~d~e~i~:~~s deven~º J''º'"- ~~Iº;·e1~d~;:~1

i~nt7n~f1!?ie c~"\.~~~?úl: 
cumprido as exigencias de que trata gila e ma teria organica. O calçamen~ 7.") -:- Os pagamentos serao ! .-,tos com a cleclaração da naci•)!ie!iclau 
0 artigo 32 do Regulamento a que se to após rejunta elo deve ser aguado. '!esta cidade_ ~m moeda. nac,oiul. 1 2 •·• ela firma e da séclo do ,e,1 %' 1 o~lc 
refere 

O 
decreto n.• 20.29l, de 12 de pelo menos umã vez. a fim de s~ dar lizanclo o Go,·emo tun depo~ito "''.".'· ~.- cimento. acompanhado elo, ~.;.;~men 

a quantidade necessaria para que a gayel nesta moeda a fato, do,.fornc t<'s que provem a sua 1'ic"(Hla;i', 
agosto de 1931 (lei dos dois terços) péga do rejunte se faca em eondiçõ% ceclor para o pagamento de 75 '.· ,.,e. ouitacão dos impcstos fectenis_, c,Le· 
bem cerno, da caução de que trats. normais Dado e passado nesta cida. tenta e cmco por cmto) contrn r.n- duais e nrnnicipais, com a Ll?··· 1•·.~co1, 
este edital de ele Santa Rita. aos cinco dia; ,;0 trega de documento.;;_ e 75°, ,,.-111_~_ e ele completa submissão ,i.s_ concl!çii,., 

Os proponentes obrigar-se.ão a tor- mêõ de março de mil novecentos e cmco por cento) a 60 _<;1.as de p,a,o_ deste ed'tal e_ ás prescnçoes d_o f";pr\i. 
nar effectivo o compromisso a que ~ trinta e oito. E eu. Bernardino Gome~ mediante ordem do _G_o, erno e· dcscon- go ele e;ontab1hdade da Un•::.,. Er.\ 
propuzeram caso seja acceita a sua,._ da Silvcirn secretario escriturario O tadas as falt,lS e a, ana,. . _ envelope fechado e lacrado com a 
proposta, assignando contracto n~ datilografei: Está confonne com o 8.''l _ - Os fornecedores garantirao_ o indicação. por fóra. d".l seu contei.;,d.> 

;;,1':;::;;~d~~a 1iª Ji!!e~~~s ~~u~iJ;~!~~ ~~\f.~n~ecr~;~i~arc~~~-ftu?o~;~esv~~o:Sil- i~g;cà~1;~~l~1
~
0 

PITi~~f!i;g a~:~ ~P~~;: ~ãgo~,~~1l;r!~a~:P:;~t;é1;fi:s::~~\ 
a concurrencia, com prévia caução ar.. Dr. Fla\'io J\Iarója Filho, prefeito. vico. devendo fornecer giatmtamentc vias. datadas . e assinadas. scudo ~ 
bitrada pelo Tribunal ccmpetente não todas as peças que neSte JJiazo de primeira dendamente selada com 
inferior a 5% sobre o valor do fome- EDITAL N." 2 - Departamento de ~:;'~

1
~~0t;~~1;'1~1 dâe1!';t~u~l~ti\~\,';~iàJi';;: !!~~e d~n~~~~f0 ,;!~~~iispei~cli:à~~n u ;;,. 

cimento, a qual reverterá em favor do Eslatistiea e Publieidadc - Faço pu- p ·t d O I te fc ·nec1 - r t 
EstE:do, no caso de rescisá0 do con. bl1co a quem interesrnr possa que, de m~;~to evctc9:erãoe

1
~i/ªe~11 

1
c~da re,;1,ss; ~~!ut~!fe ';àff;t~g,;; ;"\naJn~a ~~t 

d
11

?,1
1
1_1_erite.da a juizo do referido Tnbu- n

11
1aalcl, aesi

11
p~ul"a ~t'~a ~:;;,ii~,~~ti~~%~= ~;h P~~~~,tfâacte corrcspm~clrnte a 2%' :~~c;.;;:bie~~/

1
~i~l~iíden~ufor~~;~~r~\n~ 

tracto sem causa justificada e fun-1 confonmclacle com as de,1be1 acões to- bi esalentes d ma10r uso 

" ª ídois por cento) dos apparelhos cm- clicando por extenso e cm algarisr.•o . 
Fica reserv&do ao Estado o du:e1to nália reallzada a 7 dJ corrente. 0 barcados. O fornecunento destas pe. 0 prce, unico de caela objeto. 

de annullar a presente, chamando a prazo para mscricão do concurso pa- ças está comprehendld-::> ,no pre~ d?s II _ o fornecimento será rcaile.ac.u 
nova concurre,ncia, ou deixar de ef- a o preenchimento dos Jogares ele apparelhos e se destma a consen :ç_ao no p,-azo de 10 dias c'Jntuclos da <la_.s 
fectuar a compra do material cons. desenhista-cartógrafo e a ux.lliar-car- posterior ao pnme1ro anno de funcc10- do Dcciido. e sendo este ultrap.1s,1ano 
tante da mesma tógrafa, confórme o edital n.º .l. des- naincnto. As pecas que fC temem _nc,-. Lica.i:é •• a. e~.u.iei,lo ás pen~ 

Secção de Compras, 22 de fevereiro te Departamento. de 31 <le jane,ro cessarias durante este pn)neiro 11"f1_- do "rt.. 762. dei Regulamento Geral ue 
de 1938. - J. Cunha Lima Filho, ~l~~º- expirará em 

31 
do corrente d;s diel~~;~t~~~~~~'t~º ci~'tt~ },~;~:~ C~W"'-~?}~~l~~da a idoneidade elos pro 

chefe de secção. os candidatos ao referido. concurso. de pecas estragadas e sem 01re1to é ponentes serão as propostas abertas 
;\llNISTERIO lJ.\ AGitICULTUIU ~~t~ra\~i'~ánt~g~~s lfi1s~~~~õ~P~~\e~1o e~= indemn'zação. . , por umà comissão designada pelo sr 

-- JNSPETORL\ DO SERVTÇO IDJ: presentar. depois ele nomeados. po.m ap~;~cntad!s n~~ffi~~n~~i~"gn ',~~ ~~le;~~fss/~'~n~:~~s ct1~~~m-à~~r~~d~~'.~. 
PI..\NT,\S TEXTEIS NO ESTADO efeito de posse. os segumtes doe:,- séde do Escriptorio s,tm·nino ele Bn- sentes. · 
D.\ PAR,\lBA - Concorrencia para mentos. to atê ás 16 horas ele 10 c!e Ma2·ço IV _ Feito o julgamento d~s pro-

~:~Wni-~ 
5 

pe~\!;~::,~te~·Ft~~~~t,;,·i~ La~~ ~~~:ª s';,id~,s~~~?cd'.'éclic". ,il e:;- ta~~;) e~ 1;iifi';~!'f~ta; ::~~~of,f~~~~-l1ã gf;~ª 'a ctg~'1;f~/~,,iir~:ra n~ft
1
::'ier~Ür~~ 

do serviço ele Plantas Texteis - Edi- b) Certificado de que esta quite ,om fechada. com a declaraçao cxte1·•or será nor d•,spacho do sr. eiicarrega?" 
tal n. 2 - De ordem do sr Encarr,ga_ o serviço militar: _ . de: CAMPINA GRANDE - CON. elo &,rviço de Plantas Texte1s oru,, 
do do Serviço de Plantas Texteis nes- cl Prova de que nao e menor de 18 CORRENCIA PARA FORNECIMEN- nada a inscrição elos proponentes que 
te Estado. e de acõrdo com a autor'- . nem maior de 35: TO DE HYDROMETROS. O mesmo • melhorct preços oferecerem. contanto 
zacão rJo ,r. Ministro da Agricultura dl Prova de que tem bóa concin'.a proponente poderá apresentar mais r.c. que não excedam ele 10°;, a-os c:>tren
con,lante do telegrama n.0 887_ de lf moral e civil. firma<1a por autori•Ja- um typo para os grupos de 1w,1•·c-- te, na preca sob pena de anulação dv 
ele setembro do ano findo. faca pú- des policiais. _ . metros a que se refere e . pre~ente concurrencia. _ 
l)lico oara ccnhccimento dos mtcressa Toda informaç_;o podera ser preSla- edltal deYendo entretanto. mclmr a.~ v _ o~ prec" oferecidos nao pode. 
,Jos ou até o dia 19 do con-entc. ás 19 da no Servl,;o ele Estatística cio D. t~~~af/i_P~!ªt:~1;~;~~s ~:rt;e!i;1fad';'~ ~ã~n:!s.ª~~I~~fd';;s a~1;e1a~~ ~~ºJ~1~~ 
hora~ :,erão aceilas proportas par~ E. P ele accôrdo con1 a _lei. ~endo que a.:; chc e1n qu~ fôr ord.:.nRda a insc1i('a;,>. 
~~~~P~:n4~o 6n:r~~~1~e:sco~~~~~l~c~~e\e~ João Pes:-;óa. 8 de inar,_·o Jc .83!.! apresentadas no Rio de Janeiro de- ~C'ndo que quaiSquer a.lte1·açóes. clc\·t•-
lação abaixo. t;i,etl<l'Hlv c ... ,t., secret11rio da J ~~rã~st~eggber opportunamer:te o sello ~S'Jo~~,N~d_\1!?ifi~;;;ct~er~r~'~~;-1'1~li: 

E R. 11.') _ Aos commerc1ante,, uao to!. rão efetiva:;, após 15 dias do despaehu 
HLla~;ão: 5 Jençóeg de borracha de 3 ·. 8". 

~ dcl,itt.~~ !idd
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~:·_. ;: traton•.; "Forcl.son" mcompicLos ('OMi\U SS,'\.0 DE S,\ !llt;,\ HE1''f0 

~, •· l 500~000 m,: CAMPINA GRA...,..DE-CONCOR-

l
,22~0 kilos de canno de chumuo de ª 3 cLt~s ,nconiplcto;; á 500~000 UENUIA _ JJt>ITAL 1~.· 28 - Achn-

~~~-~~~o2ºa~~;~~~ ~tn Pa~:fi~{'ªà y~; q 1,, ordenar a sua anotação 
orcan1enlaria para. o cxerc1c10 de Divisão de Gru1>0:-. 
1938 que manda ccbrar a taxa de 

1 Trator "Moline" em funciona- se aberta concorrenc1a para as 16 
~5 caixas de gra1,po Jacaré n.0 25. ,lll'lllo 2:500~000. i,oras do dia 10 (dez) de Ma~ço elo 

G dilas idem idem n.o 35. A.. propostas ctcvcrao ser apresen corrente anno n,a séde elo Escriptorlo 
120 laminas de serra de 12", tadus :í I11•pet0ria elo Serviço c:1•' Saturnino ele Bnto. salüs 1516 e 1517. 
120 laminas de serra de l'l". Planta Texteis. situad:< a Av. Bpr~o do Edifício ela ''A Noite". Rio de Ja-
20 k!los d~ prego de 3". ~.,c'\,J~iui~~~c~'ct: 4~~ :;;v~o~~ª. 1; 0:'~à~ neiro. e nesto Commissão. para o 
~i ~i~ 11:: g~ rll;" l~. 12 com incl'cncão por fora do ~~U COI~- fo~'.~t~f;.1ti 1:i~; bydrometr~s de o,., 
21) ditos idem de 1 112• x 13 túdo em duas nos. sendo a 1. ,_1a se- de primeira gu?lidade destmados a 
10 1 Iad~ com 1$200 de selos federai~ m._ esta. Comm1ssao. 
10 ditos id~m de l" X lõ I clu.•i\•c saúde e com o especi~icaçao de 100 (cem> hydrometros de l ''. idem, 

maç:s de prego de 314". reco ofcrc,ciclo para cada tiatcr 
3 dito., idem de 1:2". 1 p o' mJterial em apreço ficará " dú,. idio\dc.i hydiomeLrns de 2" idem, 
30 nl\'iões larg05. · pus•eão dos . srs. _ concorr~nt_es P~\: 
5.000 manilhas :le b~no de 4" aualnuer ver1f1caçao. a _pa1tn do Ins idim( ~na, banca a_feridora medtante 
-10 metros de cabO clD manillw. do 14 do conente no deposito deSLa · uintes cond1çoes· 

1 l 4·, pctorh, ,,ituado. nesta capital as 1 ":ig _ p.,, propostas· ind1caráo o Ly. 
IOO ditos idem idem de l ". 0 · nome e fabrica dç apparell,o, Ju1'.· 
!OCJ ditos idem idem de 314• JmpeLoria_ du ~erv1~0 d~e,

11
:/t~Jtj~ fando desenhos. certif1ca.d~s e mfoi. 

"~-,o. metros de cabo de manilha de Texte,.s. Joao Pessoa. mações sobre o .~eu funccionamento. 
• • 1938. c:instruccão resistencias. dlll'abihda-

6 ~OihCl'l'S para pedreiro de 8 ·•. A uen do seni;ibilldadc. peso. volume. peças 
6 nivcis do ferro de O 36 ' .lo ô da cru, Nobr.,,•,a - nwu • su]citas u maior. uso _ faeil!c\ade d~ 
lo allcates !.selados de 8 X 6,000 w I se ele 4. classe - · I 11:~~l~g~rg:da~e J~nlf:'t!~e:seº~t:ia: J)~'~: 
2 dltos iã',m de 8 X 12.000 W !'Kf'FLl'I LJt,\ Mlflli l CIJ',\ I, DE ~~n•nt~ 8<\ ""rê? ~'!l!!!tt!\:l<>s O,P!'<>r• 

,,.6 \renas a, fita, Rabone d.'} 10 uw ~~'· ~r·,,, n r ,r1 1~,1i•-é· ~ "' ,., •• ,~ .... , .. • ,,. 

~~~· c·:á~~~~c€u~~. ~:i\~Ich~º:~~tr~ ~-~~1: Pª~~t~p~ ~~bjeto~ira~s e~;edi~~~;~·uç.ao. 
quc'r departamento Estadual ou Mu Grupo B - M,cts1ial para fotog,'u• 
nicipal e O seno de 3SOOO pot conto ele fia 
réi.:i Grupo C - Muterial par..i reparti- ... 

12.rt) __ No c.Ua e hvra iudicado.-, na cGn °trucóe~; 
clausula 9 5erão as propostas abertas Grupc, D -_ Combu,t11el. lub,i f,
nos Iocaes achna 1'C.fericlos en~ pre- cantes tinta.s e n1at.cri.al para lllllP<.~ 
scnça elos interessados que qmzerem zo: 
comparecer ao acw Grupo E - :\Iaten~l para lrut.<,rcs e 

13.•l - Fica tecicrrnclo o uire1w de ,, ulo-caminhóes; 
recusar em parle ou t!U todo ,,s pro- c-rupo F MatcrLtl de oll~uias· 
postas apresentada.,; bem con:o de cs Grupo G _ Artigo~ dt fer~~~em· 
col11er a. propo.,ta 111ais co111u1is1,~e Gruuo H _ E.stópn, ,aces, lolla 
attcndendo...;e _ás condiçó:s tech11icl3 barbante ttc 
mcs!no QUP _nao seJa. ele, p.1·etos ·1~,u.'i InspetÔn.'l do_ Sel'v:c:'!. ct~ Plalit~. 
ba1~os. e. f1naln!eu.~~- (;rlc ann:111.~'l" ~~ Text~'::ó. em Joao p~~C!oa. 1- ele fc~·e .. 
presente concorr.ncJ? .elh dai , '"" reir de 19:36_ Jose da uru• NolJn·
fes~ualquer reclamaçao cio., proµonui- i;a, ~m,uum·ru.c ele 4_. cla~Sº 

Campma Grnndc. 9 de F~rerfan \ . -----· __ _ ___ . __ _ 
de 1938. 

Jonas i\la11gabcfra Contador 'l. UOO 4.JAJ\U S.\ S DE Gl>RSl>l - J,/ 

Jo,é Fm1.tl Ei'lletwe.w ,; ~ ;:'"lr~~~= h"~te•e<:~~:,. qur 
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GO! 
A m ais sensad011al 
filmo inesquecivol 
de ",J AH IH M IH~ 

o~k(·a <ln teu1porada ! Un1 
<~otn o i1H~o11fun<livd (tstro 
ALI ,All" 

C har es oycr 
Dfrigi<lo 
SeJÜa<,~ão 

por Frank Bor:zage ._ Uma. apre
sensacionnl da "UNITRJ> Al{T1STS" 
sonieuto no " P LA Z A" 

H o je espetaculo completo ! Palco & filme rcome
çan do ás 7 e meia em ponto somente no Plaza 

NA TÉLA : í0>1olU1fil.-at§ lFmüir ~~Iíl _:, J)wiir,:üoir· 1F:·m 

Larapio tnca tad r 

ESPETACULOS AMERICANOS 
COM OS AFAMADOS BA!LA!<lNOS t:XlENTRICOS QUE A'I UARAM l'()R ..\ 1 

MÊSES NO CASINO ATL/\N'I ICO l)U RIO UE Ji\NEII-W 

DA FERREIRA AND VlfüLY, 10 1ll~l'T0S ~O PAÍS CJ\EMA ! 
I ' r t"(,'OS 1•01tnlarissimos 

PI\! CO & Fll.Mt: 

Poltronas 1;fíUU 

Estudantc:s e 

Crianças 2f2UO 

Balcão - 2$200 

S. l~OS./'-.. 
I IOJt~ A'S 7 E MEi/\ I IORAS 

.PRt1<?lS: 

1$100 e -;oo r{•is 

O SEGRl~OO DO SALTEADOR 
COM JACK PERRYN 

1. 
SECCÃO 

..:> . 

' ... • t< ... \ : ( ). ' f., ,'!':-·. ~,._yi ' • :-:. .1 
L I V R E 

rente Dion Souto Vilar. que tanta 
prova de capacidade tem dado a !ren
te dos destinos deste estabelecnnento 
Pósta em votação as duas moções to
ram estas aprovadas por unanimidnd 

f!~~s d~e l~~ce~~rb~~i~'rt~:!~
1
hisD~~~;~: s, A INDUSTRIA TEXTIL DE 

~~r ~
1
.e'~ª~~~~;âa:u:i:~~~~~e~t~-

1
~~,,,~~ CAMPINA GRANDE 

BANCO 
DA 

DO ESTADO 
PARAíBA 

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL 
ORDINARIA DO BANCO DO ESTA
DO DA PARA1BA. REALIZADA EM 
TERCEIRA CONVOCAÇAO, NO DIA 
24 DE FEVEREIRO DE 1938. - Aos 
vinte e quatro (::!41 dias do mês de 
Fevereiro de mil novecentos e t.rinta 
e oito 11938>. no edifício ocupado pelo 
Bnnco do Estado da Paraibe .. sito á 
1-ua Maciel Pinheiro. n.0 252, no salão 
r!C' frente do andar superior. as 1,1 
horas. com a presença dos ,,enhores 
acionistas dr. José de A vila Líns, por 
si e como representante do espolio de 
,;cntil Lins. Alvaro Jorge & Cla .. 
Felix Camo, ElnerSvendsen, Leonel 
Pinto ée Abreu. dr. Dorgival :.vlororó. 
Istr!.ael Emilian0 da Cruz Gouveia, 
Heitor Gusmão. Joáo Luiz Rib<'Íl'O de 
~!orru5, Vicente Coza & Cia .. Gov':'rno 
do Estaclo ela Paraiba, reprrsentaclo 
pelo sr. Romualclo Rolim. Hermrnegil
clo Di Lacio. Avelino Cunha & Cia, 
Avrhno Cunha de Azevedo. José Luiz 
ele Assis, dr Horc.cio de Almeida. Jo:io 
Vn:,concr-lo.;, Antonio Farinha Beirão 
e J. Minervino & Cia., teve lugnr a 
Asse'11bléia Geral Ordinaria, em ter
cr-1ra convo~ação. conforme O" etli
t~1s publicados no orgão ofici,il do 
Estndo • A UNIAO" de acórdo cr,m u 
Lei P os EsLatutos, para tmnnr conll~
f"imento do parecer do Conselhn Fi<· 
cal. relatorio, balanço e contas da ad
ministração no exercício social ele 
1937. eleger o Con:;elho Fiscal e seus 

ttplentes para o presente exerricio 
,. brm assim r>roceo :r a eleição d,• 
nm memlJro da diretoria do BanC'O, 
A· hora determmadn, o sr. Prn~iclen
tr• Jo·-i• Llli7. ele Assis, declarou abertn 
a reunião mandando proceder a lei
tura da ata da ultima ~ssembleia, que 
lida 1.· posta em discussão foi nprM~ -
ua Pa3. ou a seguir o sr. Presidente 
n efetuar a leitura do relatorlo da 
~dmmlslraçúo referente ao exerclclo 

de vótos. O sr. Presidente declarou 
de 1937 e bem assim o parecei do que ~enninada a primeira parte llos 
Con<elho Fiscal Termmada esta poz trabalhos da Assembléia tinha esta 
em discussão o balanço e contas re- agura que proceder a eleicão do Con
ferentes ao exercício de 1937 e bem sêlho Fiscal e seus suolentes para o 
assim o parecer do Conselho Fiscal. exercício de 1938 e bem assim eleger 
Pela ordem pediu a palavra o acio-

1 

um membro para compôr a diretoria. 
msta dr. Horac10 de Almeida. que visto encontrar-se vago o lugar de di-

~n1_r_~~e~f::nf~~1:ii~~ier:ciõ~.sa1~~~~ciâ~ ~~iº8et·\~~~re~tar~~~i~;~~o a d1~enu~1~:1~ 
Conselho Fiscal, pelo Conselheiro sr Gouvêia. Assim para este fim e ne
Jose Faustino_ Cavalcant1 de Albu- cessaria confecção de chapas suspen
querque, sug·ermdo á casa deixar de dia a sessão por 5 minutos Reaberta 
apro,ar o parecer do Conselho Fiscal esta, o dr. Horacio de Almeina, pro
na parte assinada pelos Conselheiros póz. tendo em vista o adiantamento 
.srs. Daniel l\1art1nho Barbosa e Htun- d~:i.. hora. que rI Assen1i,1cin escolhesse 
berto Marques. em que estes resolviam por aclamação o novo diretor e parn 
a aprovacao do balanço e contas do este cargo apresentava o nome do ilus
exerc1c10 de 1937, visto con10 ao Con- tre acionista sr. João Luiz Ribeiro 
selho Fiscal, competia tão só a ana- de Morais. que como suplente da di
l1se destes documentos e não a apro- retoria vinha ex~rcend<> as luncões de 
vnção que era de c01npetencia exclu- cilretor 2.º se:-cretario. si:ucto que·, apro
siva da .Asse1nblCia. e, be1n assiln. vada esta sua proposta. dava-se rnn 
a parte final do referido parecer. ern sequentemente tuna varra na suplenciA 
que aquele::; Conselheiros chn1naram dn diretoria, corn a salr1a no r.;r. João 
a atenção da ad1ninistração para Ull''.l Luiz Ribeiro de Moral s. e para rstn 
1eclmão nas clespêsas, por quanto estas t<1mbc•m. pela mesma lórma ele acla
eftnvan1 clorarn('nte justificadas. En1 macão. apre~enlnva â. casa o nome 
discusr.ão a sugcfó:táo do dr. Horncio do Cel. Is1narl E1nilian,, ctn CrU'T. nou
th.' Almeida, 1nani1estarain-se a res- vêin, cujo nome ligado como se achavn 
peito do assumo os senhores acionistas á vida cio Banco d0 Estado -da Pa
João Vasccncdos, Leonel Pinto de rníba. não pndia deste, se afastar ele 
Al,reu e Heitor Gusmáo Submetida véz. Posta e111 discussão e aprovação a 
á aprovação da casa foi a sugestão proposta do dr. Horar.!:io de .'\lmeida 
do dr. Horacio de Almeida, por unn- foi esta aceita por u),amnnclario nc 
nimidnde de votos aprovad:l. Der:h.1 votos, ouvindo-se a ~eguir grandP 
rou n ~eguir o sr. Presidente• subm"- .)nlva de palnrn.s. Pedil:ido n palfl\T!! n 
ll•r á aprovacão dn Assembléa o re- acionista sr João Vn sconct!os pro 
!atono da diretoria. balanço e contas põz à As6embléla ser tambem feita 
da nclmin1:trn,.âo P parecer cto Con- por ac1amaç:ão a escnlhn , . ) , i.c,•·o,.} 
~elhô Fiscal, con1 ns emendac; sofridas, n1embros do Conselho Fiscnl r ~c'11 

tendo sido tudo aprova a.o por unnn1- suplentes. Aprovada ;) suges! ·i11 r• 
mi ela de de votos. - Pedindo a pala- pelo mesmo acionista :apresentado os 
vra o rlr. Horar:io de Almeida. apre- noPlf'S do'-. st'gttinte." 1tclonhtns p.ira 
s,:,ntou a casa mn volo dP louvôr a con1pôr o Conselho Fi:Scnl do rxc·1Ti
ndnli11i<..tnu·úo pdo 1nódo C'Om que c1o dP l!tJ3 · EinPr Svetidsen. Re,·erino 
n me~ma ~e tf'1n havido a frente elo Candido rv'Inrlnho e FC'l.i.x Caíno r p:n.1 
Banco do Estndo da Pnra1bR, r prlo HUplcnlf's do 1n esmo conselho os sr!I. 
mmto que tem feito pelo seu soergui- Heilor Gusmão, Nerva GrangPiro r 
mento. O sr. J oão Vasconcelos, so- Giovani Petrucl, os qurlis foi-am acci
lidta que lambem, SP consignasse nn tos por 1innnimldade d<' votos >\. 
ata uma moção de louvó1· 110 sr. i:e- BCIJll lr o s1·. Presidenta:, clcclaro11 qu,, 

capital do Banco. CUJO assunto fõr.1 
objéto de um capitulo especial no .-e- Communicamos aos srs. accionistas 
latorio que acabava de ser aprova:io que se encontram à d!sposicão dos 

; j~
1
~?i~ic~~!. ~~~~~-~~~â~º e!i~-~o~t~~i~;·:~: 1 ~~~~~~

1º~\tt~~0e\~~ipti:;~ir~!~l•~ec~~~::: 

~1~1~~~3a~~ gs f;:~b;if~~~idJ~t~ss~~~~~~f'.' ~~n~fi'ec~~~t~o c~~~d5i ~t~efe~n~1~ª~: 
d:i qual para constar lavrou-SE " pr,·- ID37 e demais documento., referentes 
sente ata que vai por 1n11n ! r,elo-. de- ao pcriodo financeiro tern1mado Htl. 
n1ais 1ne1nbros da 1nêsa a,.,.;ü1~1·U ::;~~'a quella data. 
das reuniões do Banco d0 Es· u<1<> rl.1 Campma Grande 15 ctr fCYPreiro de 
P:un1ba. aos 24 dias cio :u, .•, ,,,. Fc- 1938. ' 
vereiro de 1938. José L11iz :/ 4 .ns, Af.lhcma,· Y<'lloso da Silwir~ dlrec. 
presidente: At'elino Cunh~1 dt! ri e- ter .c.,c•errtnrio. · 
do. 1.° secretario: João L1ti.z Ribci,·'1 
de .Morais. 2.0 secretario. ------- ---- -

S A. INDUSTRIA TEXTIL 

DE CAMPINA GRANDE 
Sã convidados os srs. acionistas 

ctc•=.ln ,(;ocicda de a :::.e reunirem em 
Assembléa Geral ordinaria, ás 15 ho
rns do cha 15 d.o corrente, na séde 
rlesla Emprezn. sit'.lada no suburbio 
rle Bodocon~ó. desta cidade. n fim de 
tomarem conhecimento do ltclatório 
da Diretoria, parecer do Const'll10 
Fiscal. nproyação de contas e balan1·0 
do ano fmanceiro de 1' de jonclro 
a 31 de dez•mbro de 1937 e bem as
sim prc,ccder-se ás eleições dn Diretc
ria, que dirigirá cs destinos soriaes no 
triemo 1938 41 de acôrdo com art. 14 
cios estai ut.:s e do Conselho Fiscal e 
f.eus supi(·ntes, parn o ano finnnc·eiro 
de 1938. 

De acórdo com o § 2.u do a~t. 10.' 
elos C'statuto . .;; .o.s .srs. ncionistns so .. 
mente p.dcrão tomilr parl<' nesta 
Asi,t•mbléa. depo.sil,ondo as suas ,,ções 
nn ,éll,• ,oci,11 da Cotilpanhb até o dia 
12 do rorr(nle. 

Cnmpinn Grnn,le, l.º de mnri;o cte 
ln38. 

Adcnwr l'r/éi. o 1/a S>ll'l'irn - DlrP!nr 
Sccwlario, 

"A PREVIDENTE" 
ASSEMGLEA GERAL 

2.3 f011Y0<'U(_.'áO 

Dr orc!rm elo sr. presidentP ct, As· 
fembléa C".reral con\'ido os ~or10$ clt""'l·· 
ta ~oC'iedade 

0

para ,i:.;egunda reun1:ío 
m·clint.1rla ele Assí'mblêa GPral na 
séde da .soci•?d~Hil' tL pra(_·a Ant.onJO 
Hnbt:'ilo n º 22 no dia 11 1:-;rxla-fl•trt1 1 

tis 14 hor-1.s. a' rim dC' pl'occrlrr ,i elrl
<:âo para nova dirrtoria l' l'onsl'llio 
f1~tal p11:1 o nno de l(JJQ r1 1~.iCJ 

SHrrtai1a c~a "A P1l•,1cl ntl•' 7 
ele março dr 1938. 

)Jariano .lorg<' :uartin., nolflh 0 , 

CURSO PARTICULAR 
~roft·.~; .... or Jo19 da Cunha ~in;i,..,rr 

an:-.n ªº·'"' inlerr.ssados qu.,- du1:.1ntr. 
11 

corrente anno n1J11tcTú um r\lrso p:H
t.icUl<ll' qur f11nc·c'011ará cll' n á.<:. .11 

lle:ras d1nria1n<·1ll0 á nw 1:J dt· M,tin, 
54 fü .. -c:Pllando clp · rir<'fC'n'nria. ~J\u!ll· 
nos q\lP í:\ 1lt~"harn o cur:-;o 1n·11n,i~ 
rio r flll'"' drr1".1<1n l)l'fi\lnl:H--"<' f) 1P. 

0 

~~c?t~~1~(, ~l~cu~1{11
1~1~f:;~.º t ;<~~;1011!t1/\~~~;~ll; 

Portug111·~. Aril hmd H :1 l' J•'rnnc~ · 
Pucll11H·1llu HLHUututlo, 



~- -...,.,..._,. ~ ........ ~-
UM PROGRAMA TODO ESPECIAL PARA OS "FANS" DE TODAS AS IDADES - DOMIN-
GO - NO "REX" - EM "MATINÉE" CHIQUE, A'S 3 HORAS E EM "SOIRÉE A'S 6,30 E 8,30 !!! 

A mais vibrante historia de amôr e emoção vivi
da no coração das selvas da Oceania misteriosa 

e cheia de uerisro ! 

DOROTHY LAMOUR 
O corpo mais bonito da America - em 

A PRINCESA DA SELVA 
Juntamente a melhor novidade do cinema 

POPEYE - a figura mais popular dos desenhos animados - em 

POPEYE, O MARINHEIRO CONTRA SINBAD, O MARUJO 

l 'rn desenho cm longa ml'lr:1gl'lll, lodo colorido. l'm prngrarn:1 corlll'lllor:tli\o do j11hiil'u cl:1 pr:tl:, cll' .\dolplt 
Zt!kor na P.\H.\.\!Ol ':\T. 

ntPOR'L\:\:TE: - ESTE PROGRAMA so· SERA' EXIBIDO NOUTRO CINEMA DESTA CAPITAL 60 DIAS DEPOIS DO SEU LANCAMENTO NO ' REX" 

DOMINGO PROXIMO - NO "FELIPU" - 60 DIAS DEPOIS DO "REX" - O MAIOR FILM BRASILEIRO !!! 
OMA J311ILT!ANTJ•: P.POPT':A A' JUVENTUDE BRASILEIRA I UMA REALIZAÇAO QUE HONRA A CINP.MATOGfL~l'lA NAC'IONAI 1 

RAUL ROULIEN - como astro e corno diretor - em 

lJ _ _ ., _, _o_G_R_Ir_o __ D_A_ MOCIDADE 
UM DRAMA PUNGENTE QUE PALA A' ALMA DO NOSSO POVO ! - SUPER-PRODUÇAO DA D N 

Ami>r, c;.11·ri~c!~~~~~~t~"cC:;~r:_ ~~;~~~:a~R!K~m~ia:,:,•• <Ir :.mô1·
1 

A BROADWAY COM ;_~~o~. º;Rf:i~ ~~\V~M~~i~~ :mDESLUMBRAMF.NTOS 1 

AMANHÃ-NO "REX" f AMANHÃ-NO "FELIPÉA" 

PERIGO A FRENTE ESTRÊLAS NA BROADWAY 
UM FILM DA "PARAMOUNT'" U:\1: FILM FASCINANTE DA " WARNER FJPST 

R- E - X 
O CINEMA DE 
TODA ACIDA_ 
DF. CHTQUE FELIPÉA 

Soiréc ás 7.15 

O "COW-BOY·• TENOR NUM "FAR -WEST" ULTRA. 

SESSÃO DAS MOÇAS SENSACIONAL ! MUS1CAS E AMOR E..\11 PLENA ESTAÇAO DE RADIO 1 

DICK FOR..\":\ - cm 
AMOR, MUSICA E BOAS PEQUENAS ! 

CL .\íflE TRE\'OR A MISSÃO SECRETA (;E'.\E H.\ Y\fO'\]) 
- rm -

--- em ---
Juntamente a 4 • série de UMA DECEPÇÃO SUBLIME 

Uma romcdia musicada da 20 TH CENTURY FOX 

ru111tilt·1111•ntos: - C.-\SADO EM JUNHO - Msenho 

A MONTANHA MISTERIOSA ANDANDO NO AR 
L.-. 

1'ert·y Toons 
UNIVERSAL 

1 COMPLEMENTOS • • • : t 

Um film da 11 K O RADIO 
COMPLEMENTOS 

METROPOLE 
O CINEMA MAIS AREJADO DA CAPITAL 

HOJE - Soi1·ée ás 7,15 - HOJE 

e e e -- ESTE FILM FOI CONSIDERADO PROPRIO PARA TODOS 
DE CINCO ANOS ACIMA.. . • 

O melhor seriado que este casino apresentará aos seus 
"fons". O "eo\\".hoy" l<'nor num no,·o "far.wcst". 

~- MALA DA CALIFORNIA 
JUNTAMENTE A J • SERIE DE 

r A MONTANHA MISTERIOSA 
.om Ken :.\Iaynard - l 'n iwrsal - Complementos. 

~FEIRA - Sucesso• - ANDANDO NO AR, com Gene Raymond 

Sexta-leir 1.!E!no ª.- At raente "Sessão da Alegria", a pedido geral - O PRI-
rnaravuh 8,i,;ne Quem não assistiu, venha ,·er se não é _mesmo uma 

a Indague de quem assistiu e não perca a oportumdade de ver 

CINE-IDEAL 
Hoje - ás 7 horas - Hoje 

O TITAN 
DOS ~4RES 

- rom -

PAT O' BRIEN 

e 

A comedia O HOMEM DO 1 

CONTRA 
,,___ esta delicio:sa película 

;;.____;;_~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'!,:/1:9 1 !.\:=========~ 

CINE REPUBLICA ] -~ Uma sessão tomecanclo lls 7.30 horas da noite - HOJE 

IIAR!l.y 
vai CAREY o inesque<·ivcl "Caycna, o Bravo··. do cinema muclo, 

nt .. e odmira,et em "LEI é LEI" reapnrecPrá mais bravo e l 
mais ,alente ~m 

llrn/ ARAíSO DOS LADROES 
'•nta dP !nntastkas a\'enturns no "far-we. L ", cheia <IP Juta~ 

~ m,1is empolgantes e lance sensacionais 

CURSO PARTICULAR 
GENY MESQUITA AVIS.\ AOS 

INTERESSADOS QUE ltEABRIU 
O SEU CURSO l'RDIAIUO PAR· 
Tl('l'LAR DESDE O DIA l.º DO 
CORRENTE I\IEZ , 

llUA Dt.:QUE DE CAXIAS, 25 . 

~==--=======~ ÁLÜ--GA-SE 
Prrc~ C-on,pltrnrnto: - (':'li S .\CION.\I, ID F. B ) 
~1 cla&e 1 100 _ c,;,rnçns, E~tuctnntcs e 2.-• classe 600. t ·ma casa moderna, l'C• 

ei.t AI A~ L I ct "Met ro " c11:Hb, sal:1 de visita e ,i:tn• 

~ Q .~ ';C: ~Q v,·:::-, '; Bl••: .. :~;N~~'; T ;.:;, · ]" ;:::.~ :~~:'~\~,:::~~~ .. ,:~7~;:;;:'.:::: 
l tcnrl:i Pullllca r cio !6 <is 18 horns. lrans\'Cl'sal (i A\'cllid:1 Epi• 

lra1a111•nt flo,;p11a1 Santa Iwb<'I l 
0 rntdl<o ~ rirurri,o da~ dornças d:i urrtl~ra, prostata, be~lg-11 tacio 'Pessôn. ,\ l ra :ti' 11:l 

CON e rins C) (Oiro1,ias .. m~throYCOPIIIS Palmeira n.° 3.í:l. Preço do 
SULTon10· Rua Gama e Mello, 72 - 1 º andar. 

- J o o p E s o A -- .. aluguel 120$000 . 

l 

--
CINE s. PEDRO 

A CASA DOS GRANDES ROMANCES DA TELA 

110.JE 110.JF. 
,-----------------------

3.• StHIE 

A MAO QUE APERTA 
.Junto, um clr:1ma policial 

Preço geral: - Sfi(H} 

AMANHÃ - SESSAO DAS MOÇAS 

Lan(.'amrnto ec.,pN·ial ele uma obra da,sÍl'a ! 

C O :\-I O GOSTEIS 
ELIZABETH BERONER - em 

- - Prece - 500 rC'is -- -



6'15:--

ili 
Credorea por títulos em cobrança • , 

~ em aaw;io e em deposito • 
Qaucio da diretoria • • , •• • •• 

~ no Id&enor . , , , , 
~tes DIia Jllt&dos . , , , , , 

Valores blpo&eculos , , • , , , • , 
Dlvtclfltdoa .. .. .. .. .. .. .. .. , 
Ordens de pagamento . . • . . • 
'TltulCIII redelicolltadOli • . .. .. • .. 
Banco do :ai:.11 e e Garantlda. . . . . 
Dlveraaa contaa .. . • .. .. • • .. .. 

4 46,:"8$600 
10:000SOOO 

6:129$700 
7:IIIIOSMO 

• 

da mensal) .. 

- Contador. 
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