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A Nova Esquadra Brasileira 
CHEGARÃO HOJE AO RIO OS NOVOS SUBMARINOS " TIMBíRA" . " TUPí" E "TA-1---------------
MO!O" - o DISCURSO QUE PRONUNCIARA' o PRESIDENTE GETULIO VARGAS NO I NOTAS DE 
~2~:IiigfA~~fítf~~1~~1~::s D~~L~~~~!iINo: AL~ti~l!~!~~N~~~~ii~~ p A LA e I o 
PAGANDA E DIFUSÃO CULTURAL IRRADIARA' AS SOLENIDADES, ENTRE AS 16 E 
17 HORAS, COM RETRANSMISSÃO POR TODAS AS RADIO-DIFUSôRAS DO PAIS 

Esteve ontem, rm Palacio. em vi:nia 
de cortezia no sr. Interventor Fede
ral, o profossor Alfrêdo Dantas C. ele 
Goes. cliretor do Instituto Pedagogic0 
·ie Ca1npin~ Granc1e. 

JNDICE DA POPULARI-
1 

OADE E DO PRESTIGIO 
DE QUE DESFRUTA, EM 
SUA TERRA, O INTER
VENTOR P ARAíBANO 

A senhorita Actá Lins agraclecel, ao i- ---
".:hefe do Guvérno ·1 ma eicr,ivn.cão 1 
·10 cnr!rn clP tabeliâ p(•_bEcn de Itabai- Do ··Jornal do Co.nercio'·~ do Recz-
'ln2.. c.je, ediçllo de ontem. extrazmos os se-

·- r,ui11fe8 eJ']Jressivos comentarios, w-
A fim ele se . de;J)cdir cio mr.cnel1tor 

1

. bo1·dinados ao título acima, a propo
Ar~wn~no à? ~IgLi:'iredo. por tér. de r~- ,!1~ ela p~s1aae1n do aniversário nata
tor,1.::!t aei Rw d~ Jaue1ro. _ <::sti~·cra•11 ltc.•c rlo mLerventor Argemiro de Fi
~nte1n no Prilnc10 dn Ri:aenc;ao os . qucnectu. ocortid0 no dia 9 do cor-

â~~;o~e;~'~'\~ ~~1~~~~:~ ;mP~i~~~Ji~tr\\';~~,\'t· re11le 

tra com ü r,he!" do Go,·é:-r:o. q,t·: Aj~; 
1
~~:0l/~s:~~õ::qe~r~ir~i

1;:ªi,~~u!~ 

f1a(l':1ntr cl<' <lois dn :,; t1·ts no\·o.... ubmarino . ., hn1 ,.i1ci1·0 ,1 p?11ha ']O por ora..,i,'io da na11.j(la de S1>ezzia, n~ 
ttaha, eoin e, lÍllo ao 

En1 oficio dinr.,klo ao sr. Inwrvcn
' or Feden1J. o clr. José Goncai\'e~ rir 
Mélo, cngenheiro-clwfe ela Füicalizaçün 
do Pôrto dcsl e E,;tado. comunicou a 
s. excin.. Qti.E:, (;'111. vi.:;rr.. d" té1· ele via
j:1r ao Rio de Janeiro, ficou r~spon
~endo pelo expedicn~e dnquéla Fhca
lrnnção e prático <le engenharia s1· 
Jof.o M~1choclo 

O ctr Joc;ê Régis e.st en· ,,ull':n en1 
Palacio, fa~enclo um:1 vi~•.ra cic ce::pe
didr..s HO _-,,·. Inten·entor Fet:er.11 pm 
têr de viajar ao Rio ele .Jmwiro 

Em telcg1:ama :1<J Chefe do Govl•rno. 
8 senhorita C1nric·e .~.rnújo rt':"1.':u:leren 
a sua nomen()ão p:. r: profes~or·1 ci0 
Ab•' 1!.tO de 1Ienor<· .... cie:,ta ci~\;!dl' 

O sr. Il1ter 'eulor Feder,11 n·1 t'bcu 
durante o dia de 011ten1. cm .set~ gabi
u étc de t1ahrtlho, mais a.e;,, ~~guinte~
pe~so:::.s: sr.-;. Go1Mr Dolabéla Po:ttla 
drs. Orlnnclo Stieblr. Agunrnlclo Ver
ciani. Oscrir .ruca. preteüo:; Sá Ca
valc:an~i. José Canlo!-!o e Fronc-i:·<'o 
Rqfo Corri:",,::. Lüfü1 I ír·1 Lins tE 
nentes João Faustino ela CôMn t' Jusô 
Oliveira Sales: Silva Anclrade. Moa-

f'heJarúo ho.ic j tan.lt., nu H;<, <.:J,egêHl a do:-; tré~ nóvo;-; .~ubn1a. , restas q ue H l'calizarã.o t> m honwna-= cir dr Ivie<leiros Gotnes, Edgar Mar-
110 ,Jancirn 0 " ncwos ,:,limarinf'., lr\no.,. A Capital eia. nep.ública ;·ai i:.em :í .chegfüla do~ , rês novos sobma- tins do Carmo e Otávio Mal'inho Tri
hrn~ileiro, "Timbira" "Tuní·' e l 'l\ er um yranrlr dia, dia de fe e )mos. figura o batimento da quilha de gueiro; elrs. Lourirnl Moura. Ariosvnl
.. Tamóio". mandHclo~' con~truir confianra eídca l]O nc;s,-o foturn trê~ 11!l\1o! mineiro• pelo ministro da ~~ss~:pi~~;:~/~c~~~~:~/ât~w;~~ie,.1~

1
~~

cm S!)ezzia. na Ttalia í>"lo Go,-êr- p<'ln que assiste de grandioso no Marinha. almirante Aristides Gnilhem. drs. Horacio de Almeida e José Maciel 

l'O ~aciona l. Cffi C\1ffil1l'Íir.e!1tO ao prPsrr(A O nJ ( , O ~l~ i,~~~~a~~!;~loe !;~s°~i~~l;~t~~'a"'be~r 
sru Yasto nlano ri<' 1·0·10Y1cão eh l<'.m 1aneiru O Ai·senal ela lía- !,, se 'RSO:s D PRESIDE'IITE lho de Vasconcélos. Assunção Lins, 

1 alo. por ocasião do seu aniversário 
natalício, c:onstitti.em um índice bem 
c.rpressivo do prestígio e popularidade 
re que de:~fruta, em sua terta, o i11ter
)e11 tor JJ<tra ;buno. 

Pupu!aridade e µresti[Jio que decor
em, nat,O"almPnte, da maneira como 
e tem saõido condu.GirJ o ilustre ho

'nem pu1Jlico, á frente do governo do 
H ospe;·o e glorioso Estado nordestino. 

Na rcu.lidac!e, tem sido assinalctda, a 
td,ni:,L1stração do sr_ 1trgemiro de Fi
'foeirPdo, por uma série de iniciativas 
, :-euli:a,.ões do mais vasto alcance e 
itt 111<ús ~or_qa siqniJicação para o de

\t•1,votu;mento cuU1irat. social e eco
nomico dn Parcúba. 

O Est<,r1o l:e,!i enfrentando, com ga
r1,ard1u, as cliJiceis situacões ori<1ina
(fos pelas periódicas estiaf/ens. o Surto 
prodnlivo se conserva em progressiva 
~-scendenciCl. r211wvidos, um a um, to
lo.o;: os ob.\ta~ulos a esse auspicioso de
senvol1>1mento. 

De outro lado, em,preenclimenfo.'> d~ 
aisvstt!neil' sociol. culttt1·al e educati1·a. 
ele mcdor ,.,uuo. ate::;ta111 a visâo e ope-
1·u,,(ic,ic t'.i,, 1J,d1nj.11i\tradqr para1bano. 
110.s demoi;3 setores da ativid(tde pu ... 
blica 

Por todos ê::sses m.otwos. rep;taillOS 
t? que se afiguram de todo justas, as 
1wme11agens que lhe jôram. tributadas 
ao sr Arge1nfro de Figueirêdo. pelo 
povo de sua terra, a quando do trans
curso de s11a data natalicia'' 

armacin. - rinl11 1:ra,ilcira Janr:ou ao mar o GETúLI O 1~~R~~<\SR~:n~~."1IN fSTHO Ana Adelaide Lins e Maria Salomé clr 

ui.1ª1'.tirt~c m~f!é1!n~\~~ai~~CPt:'.~ ~
1
~~;:~~~:~,~;,,~:--~

1
/:;~·~~~·óei!~:

nd0 
e m RIO, 11 (A UNIM) - o presidente Q::,.0

:e;~:::lli::ped1enle da próxi- rmF·~t~:~~~~~~:~:a1~~1~;Jf·~' i~.E 
ritorial, todos os P,sforços (JLC O almirnnte Aristides Guilhem cConclúe n~ 3." pag.l ma segunda-feira , serão atendidas as lhcrme c,a Silveira. 
posRan10::.; fazer !'3-ra um complé- aprn,·t;itar{~ a opoJ·tt .. tnida~~ par.a ----------

'.~ anarclha:n~nto da no.~sa defê~3. lia~0.r,a íjll!lha de ireJ !1a\lOS m,- e A M. p I NA GRANDE A M AI o R 
.Jamarn J enrao o:s melrndres df' ncu O.· . , . 
ou•r.o~ noleneia,, porq ,a, t . , )fa1~ uma YCZ talara ao Brasil 

1 

, 

uma gr;ndP ,.8~·t;adra s~' ,\;:1~,i~ o p1:c~identP Getulir, v.argas, ês- -=~===============~·===================~ 

~~~::C11

~~\bi~f. ji{'_1{;~\~~;111~~:'_~; 1 ~ '.'s;:~lz~~fi PiliS~}~I.t;o~º:~~ CIDAD. E ·oo . INTERIOR' No RTI s TA 
medir a ;.c~p;;1~~~71icta~~:ª:a~~ S. cx;ia. comparecerá pessoal- . 
vez mai~ crescente da nossa Pá- mcntr- a chegada r~as, tres belo-
tria perante O mundo. E' verda- rn~:·r,,,, que atrararno a tarde de 
,lc C1t10 a r.ossa políti~a inlPnrn- ho.1 e . }ia Ilha da4. Co.br~s, e nes8a TE E SANTES 
doT?al se habeia em tradicõ~~ elo º~ª"'"º 1iron:1 nc 1ai a. 1mporlante IN R S 
ma)s puro pacifismo. O Brasil ê r,~;t~~}; o a;~~~samente esperado VADO, ALTOS 

DECLARAÇÕES 
FUNCIONÁRIOS 

DOS 
DO 

DRS. NEWTON BELÊZA E PAULO SIL
MINISTtRIO DA AGRICULTURA. EM MIS-

0nin1;1ltE nH' nlr cone ilia dor e e.,tá P , . · · . 
na letra da a• ual Constituirão O Deri,11 l~me1:1to de Prnpa~an: Retornaram ontem ao Recife, acom- , SÃO TÉCNICA NA PARA1BA 1 ,:o mnis tempo para observar cam-
ali:ís rcprocluzind•> os lêrmo.s 'r1,,; da, e ~1fu~ao Cultural 1r:·ad1r,ra panhados elo• clr . Lauro Montenêgro. >Hna Gmndc. qu~ e mna úas mras c,-
an(ctio ree, 0 cone-eito f tinclam cn·- ei:i d e ª'' 16 e 17 .hor~, .. . nao so O secretário da AgTicultura, os clrs. New- ______ Jades do rnterior brasileir0 que v:s-
tal iléss:, 3 1 ilucle quandô cliz CJU!' di, ,·urs.o cl.o. Chefe >!~ 1:1.onal e~- lor, BEléza e Paulo Silvado, técnicos súe telefones 1utom5t.icos. As obro., 
sómente acrescer~ 

0 
seu tcrrit,,ri'l mo O do. ,•!mirante _..\. n~,Hles Gm- do min<stério da Agricultura. que se ,·or,st,atar que a zona percorrid>t que Je saneamento CJU~ ali se ree.liza,n va· 

•·1infórmc as rC",'1S du ciire'lo in- Jh r m , nlll\\ Stl'O dn J\fannha. encontravam na Paraíba em inspeção foi cio bréjo ate Campina Gra1,cle. re- em por lilll ateste.do eloquêntc do ctl-
JernacionnJ. 0 1)0 nrde,u elo sr. Int~n·en/or da Escola <le Agricultura do Nordéste, !léle verdadeiramente o progres,o p,1- 1arnismo da administraçãc Argemiro 

l ·. _ . . Yerleral, a P. R. I. - 4, Radio Ia- dali, seguindo para o Rio. a bordo do raibano. Cidades e vilas florescentes. :le Figueiréclo 
sso ent retanto nno llll~l,cn. e m bajára dn l'arníba. retransmitir ·1 .. Almirant,, Jacegun.i-. •odas servidas ele luz elétrica. o, cam-'.'u~ nos descuremos ela rl c fé ~a da a,· so lenidades de hoje ss. ss. de c.nte-ontem para ontem. · lt ·:-. "º ENCONTflA 'MOiS O vr:LHO 

/Pn/t~1iJ~ml1ll~1,'.;.~i,1\;n~~r~\~\1~~.~ CHEG AM, HOJE, AO RI O D E JA- ;~)1:~~i~;:d~x~,;5~~: i:: :u~:~:et: ;~~~. •1;~ct~n~~:':1: eu,:~\~.~;,:n;;~op~::~ CARRO DE B01. ·· 

Fclizmc'l(P, o sr. Getúlio \ 'ar :\'t:fRO OS SUBMARINOS .. TUP í .. , grande parte elo interior do nosso Es- ao trnbalho 0rgsnizado. .. De.se lamos ~ue registe no seu !:: Yrm des.envo lvenrlo um pro- ··T f:\fBíRA ,. E "TAMóIO ,. tado, em companhia do dr. Lauro Mon- CAMPINA GRANDE. A :1-IA!Olt CI- iornal - cllsse,·am-1.os em concl11são. 
mo~::J~n:ruc tdtp1

1
·~e

1
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1
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1
· fl!s RIO, l i IA UNIAO) - Chega rão, ten2gro, secretário da Agricultura. DADE 00 INTERIO R NO RTíST.\ ,m fáio que rei;.itamos i,,te_,,..ssan-

.. s mo a H ac es e e ( e e- amac.ihl, a esta ~:tpital, os submadnos Na tarde cte onCPm, após visitsrem · 
~a rl0 parn, de acôrclc, <:om OR brasileiros "Tu1>í '°, "Timbíra·' e "1.'a- o sr. Intcrvt~ntor Federal , a quem apre- l\Ias a grande smp?:êsP elo ... nosso~ ir~hno e oue indica C'Omo se .-~celcra 
Plano. c,Jaborados pe]o:-: no~so;-; 1nóio " , rec·entemente adquiridos 11r lo sent~ran1 desp2ciidas. os drs. Newt..,n Hustre:-; visitantes 

1
_0i df• C';l''1..,1ilU1 1u1t. r mab o prog1·esso ela p--,.·aP1:1 

~écn icos militares. Reno,·am-~P v "ovêr110. n os e ... ta lPiros i ta liano" d e Belt'za e Paulo Silvado estiveram e1n G1nndt·. inegRt'elmente a maior ri- turante w:tu a nos~a excurs.3o ,,üo 
/xéi·c~tn e a ~Warinh:.1 dú Bra~il. Spez7ia. tiosso gabinête redacional daild0-nos dade rlo interior nortista. inclusive to- enro11t1~imos o velho carro de boi. E' 

-" a - tu.;i,., ,·e n,, no.s~u Soldado impressões do que tinham visto de da a :,,.v1u1. elo nórte ele Min,1,º. co1n o 
r n,> nM,o )!a1·iJihdro as re1<m - SERAO BATIDAS AS QUILHAS DC I mais inte1·essant.c. ., que as estroclas são bõas. As •stra-
va ela ., ua w·rrtadeira unidade. TRhiS :\'AVIOS MINEIROS (' II /ADES E VILAS .FLORESCENTES :~~lai;,:;

1
;; u:~

1
,
0 ;:~~~t;!.:a"~ ;~li;:'.:.: das bõa, expulsam o rnrro de b. por 

Hoje a~ JlOS:ia~ vistai,; estão Y01- ti f it co ',>ro'2resso. Lumentaran1 ,, .. o te1· t1· -;ó cumportarern a vert1gil1o~icü,cte 
tada~ para :, ;\[arinha, com a ltiO, 11 IA UNIAOJ - Entre as Declararo111 que saiam sa s e os em - 'lo, nutomo,·efs , caminhões ... 

"As manifestaçõH de simpatía de que foi alvo O sr. Argemiro de Figueirê~o, por ocasião ~o seu anivers~rio natalício, _constiiúem um índice bem 
expressivo do prestígio e popularidade de que desfruta, em sua terra, ,0 ~nter!entor para,ba~o, Popular,~ade e prestigio que decorrem, natu
ralmente da maneira como se tem sabido conduzir o ilustre homem publico, ª frente do prospero e glorioso Estado nordestino. Na realidadt 
tem sido' assinalada a admi,listracão do sr. Argemiro de Figueirêd!, por uma ~érie de iniciativas e realizações do mais vasto alcance e da mai~ 
larga significação p;r~ 0 desenvolvimento cultural, social e econômico dl Paraiba", (Do "Jornal d<> Comercio'', do Recife, edição de ontem). 



' 2 ----- -'f 
j, ' A UNIAO - Sábado, 12 de março de 1938 

REMINISCENCIAS NOTICIAS DO EXTERIOR CONSELHO REGIONAL DE GEOGRAFIA 
I•'. CouWnbo de L. e Mou.-a 

MAIS UM QUE SE V AI 

Acabo de lér na "A União" de on
tc1n a infausta noticia do passainen
to de u1n dos meus antigos colégas 
da escola do professôr Velozo, o João 
Batista Lins de Albuquerque. 

Conheci João Lins ali e depois no, 
encontrámos na vida publica quando 
eu. ainda a !uno do Licéu Paraibano 
ensaiava os 1neus primeiros passos na 
ilnprensa. nol.adamente, pelo ·'Liberal 
Paraibano". jornal do Dr. Gama e 
Mélo, que tinha como gerente o de
clicado correligionário, pae do faleci -
do. o velho João Lins . 

o coléga, cujo desaparecimento de
ploro, era o braço direito do seu prn
genit.ôr e, ainda muito moço, já ac;
sumia a responsabilidade da direção 
do Jornal, na ausencia do pae que não 
tinha bôa saúde. 

Foi das oficinas do "Liberal Parai
bano" que surgiu "0 Sorriso", nm:1..·o 
primeiro jornalzinho de estudante, 
obra mais de João Lins Filho de que 
nossa , porque o nosso contingente 
era diminuto. 

All naquele jornalzinho do tams -
nho de. pouco mais, meia folha de pa
pél almasso, publicava eu as minha ... 
produções que. de num, tinham da le
tra que as grafava. pouca cousa que 
se salvára da correção; tais as emen
das fPitas pelo 1neu amigo e compa
dre dr. Antonio Bernardino dos San
tos. poéta, jornalista e grande advo
gado, pae de Artúr Aquiles dos San
tos. 

l\Iais de uma véz vi João Lins. com 
uma ch1batinha na mão, tocando os 
diabrétes dos irmãos. de idade inferior 
a 12 anos, das oficinas para casa, 
porisso que, se querendo meter a 
tipografos. raro dia não nos davam o 
dissabõr de embolar as composições 
do nosso jornaléco. 

E assim foi se revelando João Lim 
um homem de grande operosidade 
com pendõr para a ·política onde figu
rou deixando honrosa tradição. 

Sentindo sinceramente o desapare
cimento deste confrade do passado. 
invoco a Misericordia Divina para o 
seu descanço eterno na Santa Man
são dos Justos e condolencio a todo, 
os me1nbros de sua Familia. 

FRANÇA 
PARIS. li / A UNIAOl - A res

peito da sabotage das baterias de a
cumuladores do submarino republi
cano espahol "C-2", atualmente no 
pórto ele Saint Nazalre, a maioria dos 
jornal• opina que a proprla tripula
cão tenha déteriorado as máquinas 
é!aouela unidade, pouco desejosa qu~ 
está de voltar "ao paraíso soviético 
espanhol". Essa explicação é tanto 
mais plausível. dizem os jornais. 
quanto é sabido que ocorreram cons
tantemente varios desarranjos nas 
máquinas do "C-2", atrazando a sa
ída para a Espanha. 

POLONIA 
V ARSOVIA. 11 IA UNIAOl - Te

ve inicio na Polonia a produção de 
lãs artificiais. em consequencia da 
irancle preocupação de matérias pri
mas. tendo sido fundada. no princl
pio do més. em Chodakow. uma fâ
brica de lã celulosa. A produção ini
cial será de 5.000 juilos diarlos, de
vendo se elevar proximamente a 
20.000. 

Em Pajbonice, perto de Lodz, cen
tro textil polonês, será construida a 
primeira fabrica para a produção de 
"!atinai", extraída da caseína do lei
te. 

ALEMANHA 
BERLIM, 11 <A UNIAOl - Cons

titúe um bom augurio para as fu
turas relações germano-inlgêsas o 
acôrdo estabelecido pelos dois maio
res "trusts" quimicos europeus, b 
•' Ig. Farbenidustrie '' e o "Imperial 
Chimical Industries Ltda.", de Lon
dres, para fundar na capital inglêsi,. 
uma companhia sob o nome de 
"Trafford Chimical Co. Ltda.", para 

cos dias nesta capital u ex-ministro 
presidente Nessim Paschi. uma das 
sete pessõas no Egito que pertenciam 
<\ Grande Ordem de Fuacj, Foi varias 
vêzes chefe de govêrno, sendo a ulti
rna em 1935. Rectntemente tornou
se famoso pelos seus amóres com a 
filha de wn hoteleiro vienense. Nes
sim Paschá, que tinha unia das 
maiores fortunas do Egito. deixou-a 
para diversas casas de caridade. 

ITALIA 
ROMA, 11 <A UNIAOl - Depois 

de uma visita ao campo de aviação 
de Ga1 donia, o sr. Mussolini, pilotou 
o seu avião particular. um possante 
trlmotõr. levando a bordo o coronel 
Beck. ministro das Relações Exterio
res da Polonla. Dw-ante uma hora e 
meia o "duce'' vôou com seu convi
dado sóbre as a ntlgas lagunas ponti
lias, que, como se sabe, fôram disse
cadas e abrigam agora centenas de 
familias de camponêses em pleno 
progresso. 

INGLATERRA 

LONDRES. 11 (A UNIAO) - Ten
do o jornal "York Shire Post" anun
ciado que o govêrno inglês ia convo
car a uma conferencia as potencias 
interessadas nos assuntos relaciona
dos com o memorandum Van Zeeland. 
para possibilitar um acõrdo universal 
sobre as questões economlcas. uma 
declaração oficial disse que a noticia 
não corresponde á realidade do fáto. 

NORUEGA 
a produção de anilinas e produtos 1 
afins. A emprêsa disporá de um ca- OSLO. 11 (A UNIÃOJ - O Comité 
pital social de 500.000 libras esterll - Olímpico Nacional da Noruega es
nas, estando cobertas até agóra teve reunido com os delegados de to-
300.000 libras. O "trust" Inglês par-, das as organizacões esportivas do 
ticipa no capital com 51%, e o país para declarar novamente, em 
.. trust" alemão com 49%. caráter oficial. o seu desejo de se en-

E GíTO ~:~~~g"cl:e d1ºi4oj
6t°:t:~~.;~f!. ~~,t~~= 

docta11;.~~s 
1
1e<fd~~.

1
t~~c~ ~~n~~~= / ~~;f:t1;ª~e d~~~~n~ir ~~~s ~~o/apão 
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NAQONALISTAS CONTINúAM A FORÇAR A DEFÊSA os 
REPUBLICANA NA FRENTE ARAGONÊSA 

Teria sido tomada pelas tropas do general· Franco, a cidade de Belchite - Bombar
deadas várias posições - Chegou a Burgos o chefe da Mocidade Hit!erista 

BURGOS, 11 ( A UNIÃO) - Os · o. propósit_o _ dn ação de~~nvolvida pe
nacionalistas que ainda ontem ro~- , l_os re.nu?lic~nos espanh01s, no tocante 
peram a defêsa da frente de Aragao. a soc1ahza<,'ao da mulher. \ 

continuam a forçar as_ mi!icia.s ,,er- CHEGOU ,\ BllRGOf' O CHEFE DA 
,u~~a~~:;·:mª ::~Foª~::~, as trop~s ll'IOCJDADE HITLERIS'l'.\ 
franquistas i,:ifligiram ~umerosas bai- SALU'.IA:\'CA, 11 IA UNIAOI - No-
xas no exercito republicano. tidas de Burgos dizem que d1f'gou 

TERIA CAíDO BELCHITE ~rtr1~:is;:pi::
1 

Lit~-~ºact:r~:~::1ª::,'; 

SARAGOÇA, 11 (A UNIÃO) - No
tícias ainda não confirma.das infor
mam que os nacionalistas tomaram 
Belchite. 

recebido pelo general Franco, conver ... 
sando ambos, demorada.""nente, a pro
pósito dos problémas políticos da Es
:,anha. 

quantidade de material bélico. a avia
cão na<'io11alista apareceu no toc·al. 
bombardeando eficientemente os 
feridos comboios. 

O AT'\QUE A BELCHl'l'E 
0 

_ TERUEL. U (A UNI~O) -:-- .\ •·r.•· 
ditam as antorufa .. rlrs nae1onah'it..i ... ou~~ 
o ataaue a Belchite exigirá cuiJatlns 
rfpf'dais e muita tática. visto l'Offi6l 
~(IUPla cidade está defendida por <htos 
divisões ven!lelhas. 

BOMBARDEADAS VA'Rli\8 LO('\. 
LIDADES 

Presidido pelo cônego M:üias Frei-
1·c 1 nyp J110Rr na dia 8 do correntr• 
a 2." reunião do Consélho Regional 
de Geografia., 

Compareceram os conselheiros Jo
sé Batista de Mélo, cônego Florenti
no Barbosa, Pedro Batista, Sizenan
do Costa e João da Cunha Vinci~r 
Tpmou parte na sessão o dr. Jeronimo 
Rodrigues, cartógrafo do Serviço de• 
Estatística, que óra procéde os trs.ba -
lhos iniciais de correção das linha , 
de limites intermunicipais do Esta· 
do 

A r<'união obedeceu á seguinte ór
dem do dia: l - Leitura da ata da 
:,essão anterior 2 - Expediente. 3 -
Apresentação de propostas 

A ata foi lida e aprovada sem dis
cussão. O expediente constou de tele
gramas de vários prefeitos do int, 
rior. apresenta.ncto nomes para ac; 
Juntas informa. tivas dos municipios. 
Todos os indicados foram aceitos sem 
qualquer contestação. Também fôram 
lidas de,,:~racõPs dos drs. Clóvis Lima 
e Ademar Vida!, apontados J,ara 
constituírem, com outros. o corpo de 
Consultores Tecnicos do Consêlho Re
gional de Geografia. 

Concedida a palavra para aprcsen
hção dP propostas. falou o cônego 
Matias Freire. justificando sua fal
ta à sessão anterior, por motivo de 
forca maior Com a palavra ainda, 
lembrou a necessidade de ser organi
zada uma comissão do Consêlho Rc
giol!Rl de Geografia para reunir ern 
um 1·olume todo.s as leis, decretos e 
publicacões outras. referentes aos li
mites do Estado. Em discussão essa 
idéia. lembrou o sr. Pedro Batistc., a 
convenieúcia desse volume conter ta1n
bém tudo que diga respeito aos limite~ 
intermunicipais. Fico·, afinal delibe
raclo que. por enquanto, tolios os 
membros do Consêlho procurem reu
nir as publicacões e documentos refe
rente., ao assunto, para ser entregu~ 
á conlissão que será oportunamente 
onstituída 

O consêlheiro Sizcnando Costa fez 
uma ligeira exposição sobre os tra
balhos que o dr. Jeronimo Rodrigues 
, Pm realizando no sentido de esclare
cer os litnites dos diversos munlcipios 
do Estado. 

O cônego Matias Freire apresentou. 
ainda, á consideração do Consêlho, 
a necessidade de se propõr uma Re
solução para ser discutida na Assem
bléia Geral do Consêlho Brasileiro ele 

i 

Geografia, a se reunir em julho pró
:<imo, no Rio de Janeiro, solicitando 
dos poderes competentes da Repúbli
ca, medidas que autonzem u1na revi
são geral em toda nomenclat1.1ra dos 
acidentes e das unidades politicas 
desde os distritos. no sentido de eli-
minar a duplicidade de denominação 
que óra se verifica ás vezes, sinão no 
mesmo Estado. mas até no mesmo 
município. Com aplausM gerais foi 
aceita essa proposta. 

Não havendo mais nada a tratar. 
o presidente deu por encerrada a ses
são, tendo antes feito um apéio aos 
presentes para não faltarem ás reu
niões, como também empregar meios 
para atrair ao Consêlho o restante 
dos seus membros, dada a grande re
levancia dos assuntos a discutir 

Entretanto, custa-se a crêr em se
melhante acontecimento, pois a,quéla 
posição é defendida por duas divi
sões. 

NO'VA OFENSIVA NACIONALISTA 

Pela ta!"de, o ~T. Lauterbach ~r. foi 
hospede do sr. ,·on Stohrer,. emba.i •:a .. dor 
da Ale1nan.ha .. Já está marcada ~ vi. 
&ita tlo sr. Lauterbacher ao mi.nistl'o 
da Agricultura e ao chefe da F.3!.:tt•i·,:,, 
s1·. Fernancltz Cuesta. 

SARAGO'CA. li /A UNIAO) - \, 
trópas nacionalistas estão sobrcm,ldo · 
preo('upada.s com a tomada de B ,,.ld\\ · 
te que se lhes afigura bastante difidl. 

Além dos nomes já indicados parn 
ronstituirem as Juntas Informativas 
elos municípios, conforme publicaçãc, 
na A Uniclo de 8 cio corrente, o pre
~idente do Instituto recebeu, sobre r, 
me:.=ano assunto. 1uais os seguintes tc
legrnmas · 

Araruna 

SALAMANCA, 11 (A UNIAOJ 
As trópas nacionalistas déram início 
a unta nóYa ofensiva de grandes pro
por('Õcs. na província de Aragão. a
brange•tdo nunta área de 100 quilo
mctros, to(la a região de Escadon e 
ameacando a estrada que ·~·ai déssa 
pos!<'áo até Sagunto. 

Pretende o general Franco recon 
quistar Bekhite e continuar o avanço 
atr o 1\'l<'diíerraneo. igua.iando a Cata
lunha. 

~m seguida. o chefe da Mod::l~vic 
Hitlel'ista. partirá em "isita para. di 
,•crsas cidadí's da Est>anha narlouit.
lista. 

ISOMRAROEADOS VA'RIOS Tt~~N-; 
OE MATERIAL BE'LICO EM l':El, 

CHITE 
SALAMANCA, ll IA UNIAO) - No 
n1omento f'ID qUf" vários trens esta
cionados ao nórte de Belchite espf"
ra..,·am o embarq ue de trópas vermê~ 
lha~. conduzindo. também, grande 

ENTROU Ji:M VIGOR A CARTA Dt' VIDA MUNICIPAL 
TRABALHO NO TERRlTO'RIO NA 

CIONALISTA ITABAIANA 

SALAMANCA. 11 (A•UNIAO) Invemo - No dia 10 do corrente 
O Consêlho Nacional da Falang~ •- choveu torrencialmente. em todo o 
pro_"º." a Carta do !'."aba lho dep~ns d~ 1 municipio, causando grande anima
a_p10,ada pelo irove, no rlo ;cneral ção no selo das populações rurais. 
Franco.. . . ,· . ~ Campos de demonstração do mu-
rn~:u "

1!~ª ~~<s~: ~;-_cl~~fes;~~c.:J:~!1J;ª nie!pio .-:- O prefeito de Itab_aiana 
rinu~ntos pela solicitude ff,m que *''' esta sellamente empeni:a~o no 1ncre
nruparam do assunto, fazendo com / mento da cultw-a mecamca, estando 

1:~é:'e"~~~'::Ut~mcdiatamente em Yii:ó. [ ~s Pr!~~-!~~~oi:_~far}~~!fs~ Pf:iit~~~~: 

,\ SOCJALIZAÇAO DA :\WLllF'.tt N.\ 1 ~
1
~:;'; ~~ie~;:t:'~~õ!:c~iiª·se!~tai~~ori~ 

agralio. 
FRONTEIRA FRANCO-KSl'A'>;HO - A Prefeitura disporá de dois cam-

ESPANHA VERl\lELHA I A.gricultura, e aquisição de material 

1,.\, IJ rA UNIÃO) - Importanl,es pos de demonstração já preparados. 

1 

clotumr.ntos a.cabaru de sêl' revelados. f O correspondente). 

.~~ 

1 

1 

t 
l 

FORI , de ,1tr11 n1arc11 1 
em optimaa condições ~ a preço• modico, '1 

AGENCI .4 FORD 
RUA MACIEL PINHEIRO, 38 ..... , ..... 

1 

~ 

A fim ,1e pr('parar terreno na 1·a a •n 
vcstitla decisiva solJrc a referida po 
c:icão, a aviacão na('ionalista bornb~r
cléou várias· loc~lidades próximas á 
mesn1a, inclusive ~Iedina e Albort.on .. 

BIBLIOGRAFIA 
Rclatorio: - Receben1os un1 exe111-

plar do Relatorio apresentado pelo sr. 
Lino Fernandes de Azevédo. presi
dente do "Banco Auxiliar do Povo" , 
de Campina Grande. na assembléia 
de acionistas daquéle estabelecimen
to de crédito. ocorrid'l em dezembro 
éo ultimo ano. 

O referido documento. que assina
la un1 movimento bastante animador 
,10 banco em apreço. acusa um mo
vimento geral de 6169·441S500 

Um problema de Cartopra/ia: 
De autoria do sr. Crisl.o\'ão Leil 0 r1 
Ca~tro. secretário geral do Consélho 
Brasil?jro de Orografia. acaba ck 
ser divulgado o libreto "Um pro':!1°
ca de Cartografia". que trata r'o cel
culo de uma geodésica terrestre ou 
a mais curta distancia entre duas lo
calidades. 

Enviado pelo seu autor recebemos 
um exemplar da aludida e apreciaveJ 
publicação técnica. 

NOTICIARIO 
TELEGRAMAS RETIDOS 

Na Diretoria Regional dos Correios 
e Telegrafos acham-se retidos tele
gramas para: sub-tenente José Mo
rais Almeida 22,º B. C. 1 tn's teleg. l ; 
Valdemar. iua da Saúde 107; Vlrgi
nio Augusto Ferro Velho, rua Game
Ielra; Rua Amaro Coutinho 186; Ci· 
cero Caluete. Mercado Tamblá. 

- Na 4.• secção dos Correios e Te
legrafos precisa-se falar com a sra. 
M. Mendonça, sobre assunto de seu 
particular Interesse. 

Presidente Conselho Regional Geo 
grafia. 

João Pessõa 

Atendendo vossa solicitação tele
grama 3 corrente 1ndico inforn1antes: 
Cónego Francisco Bandeira Pequeno 
Manoel Florentinó da Costa, José An
tonio Sobral Filho, Miguel Arcanjo de 
Almeida, Adolfo Alves Torres e pro
fessor João Moreira Soares. - Sauda
ções - Demóstenes Cunha Lima, Pre
feiLo. 

S. João Cariri 

Presidente Consêlho Regional Geo
grafia 

João Pessôa 

Respondendo vosso telegrama apre
sento seguintes pessõas compõrem Jun-

VIDA ESCOLAR 
LICEU PARAIBANO 

Foi afixaclo ontem na portaria elo 
Liceu Paraibano, edital chamando 
hoje, à prova oral. os seguintes alu
nos: 

A's 8 horns · 
Química da 3.• série - Doris da 

Cunha Guimarães. 
Fisica da 4.0 série - Cloclomir Al

coforado Leite. Elmano Slnesio Fer
reil·a da Silva e Halamo Duarte da 
Cunha. 

COLEGIO DIOCESANO "PIO X" 
A diretoria do Colegio Diocesano 

"Pio X" avisa aos interessados que 
no nroximo dmningo. 13 do corrente 
ós 8 horas. reunir-se-á a congrega
ção dos professores do estabeleci
mento a fim de ser organizado o ho
rario do ano 

As aulas para o Curso Seriado te
rão inkio na proxima terca-felra, 15. 

A falta de frequencia no mês de 
março redundará em grave prejulzo 
para os alunos, pelo que a diretoria 
elo Coleglo recomenda aos mesmos 
serem asslduos desde as prlmelra.s 
aulas. 

ta Informativa: drs. Paulo de Moi·oJs 
Bezenil, Alfrêdo Malheiros, srs. Jo é 
Oliveira Pessõa . João Freire Nobrcga 
José Chagas Brito, Inácio Francb-.~ 
de Brito e Manoel Bulcão da Silvn 
Saudações - Eduardo Costa, Prc!cl
to. 

Santa Luzia do Sabugf 

Presidente Consêlho Regional Gc:i. 
grafia 

João Pessóa 

Recsposta vosso telegrama indico se
guintes no1nes pessôas co11stituire1n 
Junta informativa este município: drs 
Edgar Homem de Siqueira. Au~ust~ 
da Silveira Paula, Samuel da Silva 
Mnchado. Jadcr Sllva de Medeiros, Jo
sé Nunes de Figueirêdo, P edro Daniel 
dos Santos, Abél Coêlho da Silva. Fran
cisco Augusio Fernandes e Anisio Ma
rinho da Silva - Saudações - lllcindo 
,de Medeiros Leite, Prefeito 

Patos 

Presidente Consélho Regional Gcu
grafia 

João Pessóa 

Atendendo solicitação seu telegran1:1 
indico seguintes nomes: dr. Ernani Ai
res Sátiro de Sousa, dr. Emílio de Mélo , 
Cunha, dr. José Peregrino de AraúJo 
Filho, professor Fenelon Pinheiro da 
Camara, dr. Clodomiro Albuquerque, 
Teotonio Rodrigues, Luiz de Marinho 
da Silva, Antonio Fragõso Cavalcan-
ti e Luiz de Franca Vieira - Sauda
cões - Clóvis Sátiro, Prefeito. 

Esperança 

Presidente Consêlho Regional Geo
grafia 

João Pessôa 

Afim constituir Junta informativa a
côrdo rnsso telegrama 4 corrente indi
co nomes seguintes: Padre Honorio de 
Mélo, dr. Sebastião Araújo, dr. Manoel 
Cabral de Andrade, professor Luiz Ale
xandrino da Silva, Hortensio Ribeiro 
de Lima. Teotonio Cerqueira Rocha, 
Inácio Cabral de Oliveira - Sauda
ções - Ju!io Ribeiro , Prefeito. 

REGISTO 
FAZEl\l ANOS IIOJE : 

A menina Maria do Carmo. filha do 
sr. Luiz Gonzaga Bezerra, artista, re
sidente nesta capital. 

- A sen i\01ita Luzia Miranda Frei
re, nluna do Colegio de N. S das Ne
ves, e filha do sr. Sindulfo Barbosa 
Freire, já falecido. 

- O menino Eudes, filho do sr 
Pedro Tomé de Arruda, comerciante 
em Araçá, deste Estado. 

- O joven Antonio Xavier, auxiliar 
do comercio desta praça. 

- O menino Cleidson. filho do dr 
Orlando Téjo, juiz municipal cm 
Ingá . 

- A sra. Militana de Araújo. espo
sa do sr. Manuel Araújo, comerciante 
e111 Pirpirituba. 

- O menino José Glaucio. filho do 
sr. Timoteo de Morais, cio comercio 
ele Campina Grande. 

- A senhorita Severina Cnvalcnnll 
ele c,n·valho. filha do sr. Moisés Caval
canti da Costa, residente em Serra_ria 

- A sra. Etelvina Maria Bat1Si.a, 
esposa do sr. Manuel Malheiros ''" 
Costa, residente em Bélem, Guara
bira. 

- O menino Genival , filho do sr 
Joventino Matias de Oliveira, residen· 
te em J oazei ro . 

- O nosso conterraneo. dr. oscar 
Carvalho de Tolêdo, engenheiro, resi
dente cm Baurú, Estado de S. Paulo 

- A senhorita Maria das Neves 
Costa, filha do sr_ Manuel Rufino da 
Costa, abastado proprietario em Ara· 
cagi do munlcipio de Guarabira ~!tu\ª 
da Academia de Comercio "Epitacio 
Pessôa ", desta capital. 

NASCIMENTOS: 

Oco11 eu. ante -onte1n. ncsln cidHrl;, 
n nascimento do menino Martinho. li 
lho do sr. Odilon de Carvalho. /uncio
nario da Prefeitura Municipal, e de 
,ua esposa sra. Elisa de CarvoU10 

VI1\JANTES : 

Sr Morvam Figueiredo· - Achn· 
ncst~ capital, acompanMd~ de_ ..SJt 
famiha, o sr. Morvam FJgueur · 
qrande industrial e chefe da fl1~'.!~ 
··Nadir Figuelrêclo SIA". de 3 

P~ulos.. que é hospede do SI'· AJfréct; 

:~J~v:~; ersi r! t~o~º~~~c~~e~~~;~/5~ft~ 
Estado, devendo, proseguir viagem 00 

no~e s~~i~\oje, de automovel. P•;: 
Recife. o Jovem contcrraneo Pc~·t· 

~t~i;;_;';º~~e~~~~~· i1~e. j~~id:i~ ~~a LI· 

cé~r~J:;';~m:t~~~lcanti · - Encor~· 
tra-se nesta capital, o nosso am_iga: 
prefeito Sá Cavalcantl. que _vem 1\ 0 lizando uma proveitosa admnustrac 

nosm~~_;c~t~ ~~i~º~!f;~ de interrss~; 
ligados á sua comuna. esteve t~1• 

~ºe~~l~~::i ~a i!:~:~~tir l~g:.~i: dr 
Fig ueirêdo. d )10 -

- Viajou. ontem, pelo treni o or· 
rarlo, com destino a Ingá, 0 ddr · uêlc 
!ando Téjo, juiz munlclpal aQ 
t,rmo , 
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O MOMENTO N-ÀCIONALA UZINA DO LÉfTE 
EM ENTREVISTA CONCEDIDA A' IMPRENSA CARIOCA, O MINISTRO OSVALDO ARA· 
NHA DECLAROU QUE A POLíTICA EXTERIOR DO BRASIL CONTINUARA' 

COM A TRADIÇÃO DE PAZ E AMIZADE 

PROF AG \:IJENON ~I \(,.\LII ~F,)'{ 

lntt'r\"rntor fPdrr;.11 rm Pcrnambll<"O 
1-ldt>L'IIHlo-mt' a t 1,.Jn.t do Leilr, í'tllã.o akn(1f•r il todas as rrquisi,·õn-. 

·t1u:111do n ,·bilt-i, no inido dt' ""º''~ in,- \ c!a. ~1·,·rf'laria da \grkultura p·11·:t 
tal;.H·ôc•s, hu dol" ano-; pa..,sado,. ru ,HJuê-1<' fim. ~urg-lu outro p1ublf'm 1 -

di"i,r- 11Ut" êla M·rÍ•t nmà nova ~er:t

dor.t eh· dda, 
O do prf'<'O 110 h:itl'. 0~ )ll"OdUt"rt', ;tlt• 

r:-a,..im IJUC' o alln ))J"t·r·,, da°' fotTi\ n, 
t•nc·:n<·<·ia a Jlrodur·ão. L tncbmn IUO. 11 tA U:---JÃO) - Muito 1 

,·mhóra - l'S t e.ia aind,n em .,ias rle o ministro Mendonea Lima 
rnndusao a pr1111t•1ra p:irte <los , ::r 
trnhalhos de eletrifüacão <la esta estudando a constru-

ni~tro I''prnand" Costa t'.-.tú a 1-

toriza<l,, " utilizai' um créditc, d,• 
:l.000 :(llJCI. UOO para a co11:stru,;ão 
ele um !•:11trrpôstn Fedc•ral rlr 
Pésca, no Rio de .Jam•iro 

.\ rni11hrt ,1•11,ihllicl.uir ,•r,l r·ontun
cJict., lm1.•, a, yi•z, .. ,; qrn· lia ª" t·-,l,t

h~líf;!, do obitu tdo infar..tíl. ,\ ,·(•ifa 
anual rlf· mi!han·s ele• ,·i<1;l•; qUf> <lc·s:l
brod1ava,11 nmírangi,t lodo'"i º"' ror,1 

,1,...._11nt, C' ,e,..oln•nlfh dar ª'"" \'l':1tlr

rlon•, tk fon t't"f·n..., u1•1 ._, ti,, tim<·nt 1 110 

impo-..lo dt· c·,port.u::í.o rio pro·lulo 
1>ri11ripal, f'Ot"l'Pspon<l,·nte á ,lif,,, ··1, a. 

(lU(' n,f"' .. ,t·m 110 ptN'O cio farélo. 1., ;1,

<.·im, t·m 1;0 cliíl"i, tudo foi drdcH,J,, t· 

provitlt-1u·iado, Ít",tr•janch,-•w com "\ 
"em .... n;, do l.f"'it,.•• a i11.u1~urac:ã ~ d.i 

t zin:t de· brnrfiri:unt nl<, r hi,1<' lit.1 -

f·âo d,, llqutrtu qu4· cl.i t- Lira :l ,·id l d 1\ 
rria ndnha,. 

/'cntral do JJra•il, o ministro - d t h d 
:'llcndoma Lima já se encarregou ÇaO OS nOYOS rec 0$ 9 .\ <·ifra da mo1·te c!c <Tían<_'<.l!!I 

ntl'IH)l'<'"i dr um ,1110 anchna ,,•mprr 

"'" ,·ut·\a a!-·<·rnd«·nl<' O P..c•,·ít'r C'ra (J 

<·t·rnihírio da ... <·1 a nc·a•;, Hi~ir11bbs t' 

":Í.bio, tlamavam. A "'º<·ir-daUc.• ,•omo
:.·ia-'jt·, oq(..iniJ:anc1o liga.., (·Onlr~1 a mor

talidade ii1f:u1til. in-,:tituintlo a :;:úta ,10 

l('itf r a !'-Hi:l di·.;tril1uir:ío ~ntluita .\, 

,10 c,tutio da ,·onstni~ão do trê- eletrificação da Central do 
chu Tiio d'Ou1·0 - Tere~ópolis. B ·1 o I s·, Ei--T.\(õES DE l'U,('ICl'LTlíH.\ 

E:'11 S. P.\l'LO E :--íO RIO C:HA:\'
DE DO Sl,L cnnctantc da segunda parte das raSP - genera I V3 

obras em apré,:o. Junior assumiu o comando 
O Tribunal de Contas já regis- ª __ •• 

RIO, l l (A UNIÃO) - Se1·iw 
creada:; dua~ 1.:staç.ões de pi.:l't
cultun em S. hrnl<J ,• !tio c;ran
de do Sul. 

tou º crédito especial de da 2, Reg1ao M1htar 
11.UOO: 000:-;000, necessário ao 
prossegu imenlo elas obras <le ele
lrifitação. 

'.\,\Ü HA' :HODIFICAÇ.\O NO 
I'llOGILDIA DO )11NISTE'IU0 

no EXTERIOR 

RIO. 11 1A lJ.'I.i.Ol - O mi
nistro Os,aldo Aranha conc.edcu 
ao ,·espertino ".\ \'oite" uma cn
tredsta, a propósito <las ati\'irla
dl's da sua pasta. deelarando: •· O 
;\linistério do Exterior não é sí
mio uma secretaria de Esta<lo. 
.-\üo hú p1·ograma novo a realizar. 
O programa é o cio Govêrno. Va
mo~ continuar a tradicão brasi
leira, <1ue não tem sidÓ mais dr, 
que a traJição de paz e ele ami-
sade". ' 

. .\ entre\'Í8ta do "chanceler" , 

RECEBEDORIA DE RENDAS 
Imposto de Industria 

Profissão 
e 

Noutro local desta folha. a Recebe

A~:,.in1 já foi aberto O c:rtclihi <·1·iancinhas ('ontinu~t\'am a morreL" 
ÜsYaldv Aranha c<n1sou a melhor de 900 coutos para as de:-;pC"-i'S no, 8.1;:,ri óbito"' o<·urridos ,..m H,:w 
in1pressão ein todos o~. meios. e;om as instalaçôes e.las me~mas. '?.2r11, ou s1:jam, lfi.:t><; foram cl<· <"ti-

l 
anc:as rtt·norrs df' um ano. \ r,tu,a 

O NOYO CHEFE DO ESTADO O )HNISTRO DA Gl'!.;mu Y.l- mortis precJom;,.antr rram imari,"..i. 
:\L\IOR D.\ 3.· REGf..i.0 MIL!- SITARA' O NóHTE mente a diarréa • ,·nterile. L' ,,u,· o 

TAR RIO 11 f A LNIÃOl (i gr>- ,eneno e-ta\'<t no leite, n,, própna 
'n(!ral Eurico Gaspar Outra. mi- tontr d ... vid~1. 

IUO ]1 (A lJ~IÃÜ) - O pre- ni~tro da Guerra, \"isitará o. "ór- .\o a!-sumi1· o g'>Yê,no, :"l minha. pri-

non1eacão do coronel Anor Tei- va\"e]mente, até :\Ianau dmda. l:dla,·am a or;a11i1aC':'io <1a 
xcira dos Sanlos para o cargo de <"ooper~\ln:a rltt~ pro(lulorcs e o ma1crial 

VI DA MILITAR 
C0.1PANHIA QU-\DRO 

Pêdt·-~,~ o ('OP'.parettmentn "o nu r
trl do 22.0 B. e cto· '-eczun,te• 
re~s~ctos. u tun etc> irn.tnn·m d, q, 

111 . .:criçâo tia Comp:Anhia Quadro Al-
cir Lordão de Lirr 1 Fran~isc 1 

A~sh Dias. Franctsco GuN1Ps dP l\lr
lo, João Batista Sale~ e Ag1:·n01· 1~1-
LPiro Lacét 

·~ECROLOGJA 
sident1:: Getúli<., Vargas as~inou. te, en1 \"i~~gen1 ~J~ inspP~ão ús 6: I 1~t~.i.ra íJt.·r,1<·_u!)ar·io foi indag.ar ela 
na pafta ela Guerra. o decreto de e 8." Regh1eH }I!1lta1·e...:, indo, pro- l z1na do 1, .. ,lf". \i1Hla niio csta,a con-

chefe elo Estado ;\laiór da 3." Re- O GENERAL SILY.\ .ll'NIUH I p.ua disll'ibui,·iio do lritr. Di"e an Faleceu. no dia 8 do corrente 
g-ião Milicar, com ~écle em Põt- ASSUMH.: O COMANDO 1) \ 2.' 1 ~erre!ário da \gri('ultu,·a que""' pro- Campina Grande. a memna ZUá fi
to Alegre. R. :u. hlfma tinha c111t• "'r rrsolYirio imr- ~~ini~i0

5
\e~:!.~\e~~ibr~-u~~ ~~:c.i~.si~~

1
: 1-

S. PA CLO, 11 ( A t:C-:l.:i. () J - cliatamentr. 1 alta,·am 500 rontos para sra. Ameha Pereira Brasil. 
UM NOVO ENTREPOSTO DE O general ,Jübé da Sihi! .) unio:· / "quisiç.ío de matrl'i,•I e emprrstimo a Zllà contava, apenas, 4 anos ct~ 

PE·sc A assumiu, hoje, {J tomando 'da ~- ('OO})f'J':ttha. ,\ ('Olllpn•ssáo <le dr,p{"- itiade 
n ·- n.1·1·t 'd 1 · ·t · O ~epultamento realizou-se rio J.\.eg1ao n I l ar eom se e lll·:..t~l Isa .. uu1 ,.,,. <· '.'.untua,·ia .. n1e permiti~ n1esmo dia, á tarde. no cemiter10 lo-

RIO, 11 (A UNIÃO) - O mi- capital. juntar o <linhe1o·,. neressario. Mande, , cal. 

A NOVA ESQUADRA 
BRASl!.EIRA 

!Conclusão da l.ª pag 1 

o ~4NIVERS~4RI0 DO INTERVEl\T .. 

~~1~i~ibdu~n~;!1~~s i~~istgº~:i~~~~~tr1,~ Getúlio Vargas compal'ecerá pesli,oal-
e profissRc. cujos tributos sejam 3-:.J- mc"ltc á chrga.da dos três submarinos, 
periores a 1 :000$000. a recolherem até I que atrnrat"ão na Ilha. das Cobras, 

TOR ARCEMIRO DE FIGVEIRÊDO 
~~.e~~~if~rerln:P. i;~~st~u~~· ~µ~~~t~el~~ devendo p~onuuciar, ~1a ocasião, i~-
rre~cido das taxas de Incendlo e_ Fis- portante discurso alus1\"o ao arontec•-

AS HOMENAGENS PRESTADAS AO CHEFE DO GOVÊRNO Er-i GUARABIRA E ARA· 
RUNA - TELEGRAMAS DE FEL!CITAÇõES RECEBIDOS POR S, EXCIA. 

calizacão rle Géneros Alm1c:1tÍCHlS. mento. 

tr~ª~~d~~.t~~r~ei~~f;~~mae~~~ !~I~; 1 ~t~~ A ont~ão do í'hC"fr Nacional 
0

stá 
Entre outras homenagens recebidas Rio. 10 - Cumprimentos nniversa- Jofio pos,;;,o,l 10 Arl'ite v e:xci 1 

pelo interventor Argemiro de Figuei- rio exten.,ivos ex~elent1:;sima familia I nossos parahPnS prLt dat.1 cte 9 ne 
podrrão adquirir estampilha;; <!o 1r 1- sendo esperada com a mais justifka
J)O<;to ele v"ndas e consigna,;,lf!,..,, t:t,,:, ria ~nsiedarlc. poi~. s. c,cia .. dêsde que 
como desp"Etcnar quaü,qucr ner,~~tj'J- .l.s<sumiu o poder tem trabalhado es

rêdo. na passaemg do seu aniver::.ário {?'ratultano Bnto. . marro igual sejo !'Pnrodu7irin po•· 
natalicio temo.s a registar as que fô- R10. 10 -· Apresenlo "· r\crn. ,1n- 1 muitos anos ~fio os \"Otos -Ut• :i\.fa'l(im1-

rias, os contribuintes qu,: nã,J < -;te
JO.m em diP con1 os seus irr .. ~Jostn.">. 

ram promovidas em Guarabira e A- ceras felicitações. - Rafael Halage lia.no C!rn\·rs e L.lmilia 

f'>r(adamentt" pela renovação da Es- preleitos dr Sabiniano Maia e sr Nnehtas de Natal. . :irritar minhas coi1grarulações p voto', 
raruna. por iniciativa dos respectivos Natal._ 9 - Re~pPitosas felicitações I Jo:lo Pe~c;;õa, 10 Queira v excin 

quadra Brasileira. Demôstenes Cunha Lima. .J?ão Pe~~~?a 9 , Cumprimento e feliridades passagrm data natalid~ 
De a.côrcto com o artigo :tº, rio de- Disl·Ur~ar'á, ig-ua.lmente. o almiran',1 E1n Guarabíra. teve lagar no dia envio v. exc1a. efus1~·os pa~·abrns 1~10- - Paula e Silva clrurcitio dentist,1 

ereto n.º '167, de 30 de Dett'm1":r,1 de .\ristides Guilht'm ntinbtro da i.\lari- 9 a inauguração de melhoramentos tn·o ttanscnr~o anin•rsano natallrio 

I 
João p 1,~,oA. 9 Envhnnos vos-

1933. ,c;ão os !-eguintes o.s prazo~ para na cadeia pública. tendo a proposito v. excia. Atencicsas saud~cões. Vi- S"'nci:1. nossos _resnt'itoso · rumprimrn-
p:,,ga.mento do iinposto de ::--ndú'>tl"ia e nha ~ o dr. Sabiniano Maia enviado no cente Cozza, agente consular da Jta- tos pela ausptcinsa data seu f'lni-
Profissão: chefe do Go\'êrno o telegrama subse- lia. _ . . ver ... ario m1tahc:io dP par voto.':> prrP.-

Até 50$~00 maio 11 ot·c,'"•·ao, \S C..\R'\CTERISTIC.\& DOS NO- quente Joao Pessoa. 9 Prazer enviar-lhe nrs fcl!r1dar!es ~Xl<"><lrns excelentis-
Até 100 000 - junho li p,,,st·;cã01 \'OS SUBMARINOS ·'Guarabira. 10 - Tenho o pra- minhas f_el.•ciLaçMs muito smreras snna famih,1 ~!aria LPopolctin.1 
Ate> 500 .. .-000 - ma1o e oi.ln1{)10 l2 zer de comunicar a v. excia que seu nat.ahr10, Antonio Guedes 0·1lvÃo <ir Sá p filhos. 

urestarões1 RIO. 11 IA UNIAOl _ o capitão em homenagem ao seu amversa- João Pessôa. 9 - Minhas felicita- João Pessoa g ParnbPl1' aniver-
!\"é 1 :000~000 abril. Ju1hry e ot:- de fragata Fei·nando Cockrane é o f'O- rio natahcio inaugurei ontem me- cõPs vo~so nmversario natalício. Sau- s31·io naralicio. Laura Nabuco. 

tubro 13 prestações, manrld•lte rla flotilha dos novos sub- lhoramentos na cadeia pública da dações respeitosas. - Conego Floren- .João Pessóa 9 Diretores "Feh-
Snperior a I OOOSOOO marco. JU- matino,, o.; quais têm os se![uintes cidade. constando além de outros. de tino Barbosa . o<'a Esporte Clube Recreaitvo .. feliri-

nho, sctcml)ro e dezembro '1 presta- c.·ara.ct-::-ristL..·os: Dim<'ll"-Ões: - C'ompl'i- um reservatorio dágua potavel. Aten- JoRo Pessóa. 9 - P:\r~b~ns mOll\'O t::im \". exch pas~af!em o,1ta. natali-
çõr~ niento, 63 metros~ com 6,60 de bôca, ciosas saudações. - Sabiniano Maia. pa!-sagem sua dnla natahc1a. Fran- rio Josf' Franrisco. Jn'>e Sablno. 

Os pagamentos Pfetuactos ióra d~:,,; tcn<lo rada mn, capacidade pat'a 45 prefeito." cisco Ribeiro ~1endonça Antonio Gurrfes. Eciesio Lins. SaJnt-
époc~ aprazadas suJeitarr.. O cvn~ri· toneladas de ólro comhnstivel. ,lo~o Pes~ôa. 9 -· Em mru nome P do1· C':irvalhn. V!'IH'iin!' e Sorrentino 
!~~~;~.~~ ~

0
1nd~~\;1' ede

10
6,'

0
{} s:;~·il~~ dos prí- Equipamt'nto: - São arma.dos com Em Araruna. o prefetlo Demó!'>te- ctemais tUncionnrios Tnsp~tol'ia '!'t:n- Jm'io PPssôn. 9 Re'}pPito~oc:; c11m-

___ _ _ ___ ___ um canhão .de 100 mm e '? metralha~ nes Cunha Li":a fez apôr no sa~ão feg~ Publico e Guarda Civil fehctt.n primrntns. SnudP paz e prosµerida-
rloras na proa.. 6 tubos lança-torpedos, 1 nobre da Prefe1t~ra o retrato do 111- eminente chefe pelo transcur!-o vos- des. - -Augusto Snnílcs .. Josí' Simões 

ABU N D ANTES 
do~ quab. ·~a.ré r,t av:uitr. lterventor Argemiro de Figueirêdq, em so natRhcio. cuja data entusiasma e Au~uslo AlmP1da Simões 

Tonelag-em: - Tem ~50 tonel_a~as f' homenagem ã sua data natalícia. co- :tlqp·~ todos nós rrronheci<lof. nosso Jo:\o Pes-,óa 9 QuC"ira vossf'neia 
dcser~vol•.te1i_1 ,nma Yclnoda~c. mecha. r~c municando o fa~o a s. ex.eia. con1 o grande e_ prec_laro bemfeitor Faro ací'it~r meus parabf'Po;;; c1.1.ta fPlivo·sa-
14. 'lº"' horRr1os na superfic1e e 8 nos ldcspacho telegraf1co abaixo: . votos ex1stPncta vossPncin prolon~ur l"io Jos1• <lt' L11nff. fnnr1onari('.) Re-
sub,~eno~. poclcnclo dc~crr a uma pro- ,, At·aruna, 10 - Em l_lmnena- por muitos anos par3 que ;>ovo pa- part idio A~uas e r:s~4úros 

CHUVAS NO INTERIOR fnnd_ula~e de 80 n!ctro:~. _O ak~ance •1?~ egm ao dia .do seu an1ye:sário ra_ibano tenha sempre seu lad? o pa- .Jo;\o Pessóa 9 ParnbPn.s ~eu ~-
loTprrto-, dlntro d_ ~gua e de a.OOO m, natalício. resolvi fazer a aposi~ao do tr1ota que representa exp~·pss::w 1~1a- n~, rr~ano nntalicio . .\hraços. - Lui~ 

Diariamente continuam chegando lhas r n;1 superfac!t' de 8 00~ .. Todo~ retrato de v. excia. no salão nohre I xi1na da honn3 P da djgn1daclc df'st.r Vi:111~ 
novas comunicações de chuvas cai- êlcs tr:11t'r.:-, na. ,~na, 102'~ ~_,:uxo d~~ I desta Prefeitura. como prov_a de gra- povo amigo e coneliq.ionario. Ef11si- ~io ·10 Pf's~ôa 9 Act·ite \"Osse,nr.ia 
<las no interior, confirmando-se. des- armas da. Repu~h~';: ~ d~~\'cºrfiri:.: J tldão pelos relevantes serviços pres- v-as saudações... Tencn. te Sousa e I ntC'u~ ~rnrt:1.·os p;.lt br.'n ... ~ p:issin~em 
!;a fórma. generalização do inverno m1l'a!1te B~r~oso. A f~ :n' ª# ~ tados á terra paraibana. Respeitosas I Silva. inspetor geral. :,eu amversano n:itahrm. Conflni~ 
cm todo o Estado. Tnpulaçao .. 7-= d º.r • t\ r ;oman l saudações - Demóstenes . Cunh.a João Pes~.ón. !1 - Cent. ro dos Cons- sauciar·ôps . Adnao P,r.p~ Be7/~na 

Ontem, o sr. interventor Argemiro dada. pf>IO rar• ar e ~·rg~ ~tte~~~a;:;. Lima. pr~feito." trutores. Chaufeurs e em meu nome Joúo Pe.;;;:,.,Qa 9 Aprc.s.rnto \"O.~ 
de Figuelrédo recebeu os ~eguintes d'> Co~~ranr e PITIRf~n ~o de 8"";ito - particular fehclto \'. Pxcrn. passagem v•ncia resnellosns c11mpr11n<mtos pas-
telegramas· G ea.pita.o-tenente a. 0 continuamos a publicar .. ho.1e, .n1a1s 1 ~PU nn. talicl?. Ant'HUO C?anrn. . 1 s;leem hoJe data nal ahria. - Luiz 

"Patos. 10 - Caiu muita chuva es- ;~\~óIO 
1 

·apitaneaJ -comandirnte, as seguintes mensagens de fehcita- João Pessoa. 9 Gerencia func10- · To·-r~,. . 
ta noite. acompanhada de fortes tro- : ~ d ~Cta "larin do f'3.ro Or- cões. recebidas pelo sr interventor nario!=i Banco elo Povo tPm h0rn n I Joao Pes.,oa 9 M1nlrn." tE:>hdt~-
\'oacJE>. Saudações. - Capitão Ascen- fªt>~la_o. e ~?r; <'~pltão-t.-nente fai Argemiro de Flgueirêdo: cumpnmPntnr ilustrP interventor p~s- rõc·s p;1<.~íl!.wm kliz natalic-io Se-
dino Fritoc.a... ~: G~ií:~~1~: ':iutra. da. J•on~éc.1; ·<,!'i- Rio, 1~ .- Fclicítações. pas~agen1 Y.aqem nntversario natalício r..Lu- \·erin.n Di1~i~. 

•
1 Ingá, 10 - Tenho o prazer de . ·~· <'apitã,.~-tt"nentcs Felipe de Sal- seu natahc10. - José Peretra Ltra. cos tia Costgi . ~oao Prss~,1 9 Por motivo W\H•~ 

rnmun1car a v. excia que rein8 gran- ;1::1~ha fia Gc1ma f' ~ilvio :\lontt-1:-n ___________ J~,'o Pes.c.~~: 9 ParabPns aniver- '.1.ci~ .v f'xt·~,t Quru·a acrltar . n~ssos 
de alegria no povo por motivo de M.ousi•'.ho: 6 ~uh-oficiais, 3 sargento:,. r.n!'tn nat.ahcio Abraços. HíRino ~111c~u.,s. pn, .,t-rn~ ('O_rl. mlllt()s ,ato~ 
~randes chuvas caídas desde onte1n 17 n,arinheiros e 3 taifeiro!-t .. ~ V I D A Brit~ . . . , . . rte f Phc1dadrs Hot acm I r1tP P fa-
a tarde em toc\o o mun!ciplo. Sauda- TUPI-- Coman,lante. cap,tao dr F o N I C A .Jooo Pessoa, 9 C01ct1.,J ,1b1a,o mílü, 
çõPs. _ Zacaria, Rihcit·o, prefeito" con·Pta Armando Vinto Lima; ime- R A D I O fPli<'ill'ÇÕf's transcurso data natalkta. João Pt>s~i1 

~. 9 Dtret.ores A:i.,O• 
." AJagóa. do Monteiro. 11 _ comu- 1 dia to. capitão- tenente Aristidrs Fr~~- .\UI elio r:eito~a Ventura_ . chefio Benf'flrl n11· ,João P~~c;oa fPli-

htco v. cxcia. que ontem calram o- cisco Garnicr; oficta,i<,, tenentes 114:110 p R. I-4 RADIO TABAJARA DA J?ªº PE''-"ºª· ~ QL!eha _me~acio c!tam v exc1:, p;\~o;:;,1r,nn ~nn·er,:1.rio 
bundanlPs chuva,;:, neste municlpto Ga1·nh ... r Sampaio e lleilor dt~ A.lm~1(!~ PARA!BA nmti:;o n•cf'bPr nc:,-~sn.c; !ehclt_açoes. pt'l~ n;1tn.lirio \'f'llf'IHJr AlmPida 0ch-
Saudações. _ Dr. Eflgenio Barbosa, ~á e O mc .. mo numero de sub-oficiais, rtata seu n~talu·10. - Rab_Plo Jmuo1 11m Can~lho Cirilo nonws. Luiza 

Prefeito" 'ªW;;.~~;'ª~"t~~º;n;a~f~'.e1~~~1,~o Programa para hoje: ~~:~;~,r:osas Rabelo, Connta Ro,~is F~;:;,~\,~.~~~:• 1:as Ne~~1:ir.1 aceitar 

Ainda a prorosit0. recebera1n o dr de corvêla Euclides Braga: imedi.ito, 18.00 rrograrna para o J~ntnr c·.n.i, .Joílo Pessóa 10 Respeitoso.~ \ excia 11ossas s111<·rru,; leliciLaço,c,,~ 
,José, Ma11z. secretario do Interior C ~~i~\~~ .. t,·~=~:r'l~:-dt~~:~·tc~C ;~~~eir;~ gravações i.)elecionadA.!\ d_a nossa cds- ~~~~r}i;~r~~:'cJP~passa~~~~r;a~:~;~: (' Oa.~~P't<'nl ann·"rS-'f!O naLalicto. -

:rpi;ád;ª;;~~;tpf.~e!~l/~m~~tt~~!= d'Alibei·t Srguira Thedln e Luc10 l\>b.1:- "ºi;'ci1 ,L?.'°~tr /_ t\:\'/~~;,,a.. . João Pessúa. 9 Nudeo de ,Jagua- Crel'rnc10 Tavnes Arl,.mar Sousa 
ta cidade os seguintPS telegramas: tins I\leira. ig-u.-1 numero de sub-:of~- Sintesc dos acontc:c:imPnto~ do dia nbe envi:.t n \ f.':ria mo11vo :>f'U !nác~o to1res. C1c\allno ~mwn1n 

"$1')11 'l 10 Inverno prosegue f';ai~. ~argentos, marinheiro.s t h.1fr1· 19.05 - Pro.~rama vanacto com .?e· nniv+:>r.sario natalic10 . ~incero vol.f!, guar HS- ~·ais Ponte Salllld11a. 
ros. ní SRntos, Jaime BezerrA, bn~1dol'.~'~ .. 

1

clP p.·rospendades .. Assina. dos. - Odi- Jnão Pf'<i'-Ôa. tn Pelo trnnscm o ;~!r:~~~o ~~~;ç~ss. e~ ;?,~::lo !OlM~t,~ O J)l'P'l''J'AI\IE. "TO •DE PROPA· tn Otacillo Filgueiras e vlolomsta Mil- ton de Carvalho Lounval Al,·r•s de a111ve1·s~rio natali<·tn d,· \Ossa e,c-~. 
prefeito'' , .i. ' ('UR ton Dantas. Moura Giwrle-s IsmR"l F\·:1nci~<'O tlt• lPrC'in ~ceitt· os nH"I,.., slt,C"cro~ para 

"Poml)al. 10 - Além chuvas par- GASDA IH!t/\UJARA' OS !>IS - 2000 - "Hora do Hr.,s!I" Oli\'l'lra Joêo Maglinno Pedro ~!au- b,•ns Ahrncu. L. Pmto Abrn1 
clals vinham caindo diariamente ai- SQS OFICIAIS 21,00 - "'0 seu progr~ma dan .,r,. ric10 An1onio rle Sausa Curv;ilhr>. Jnão Pessoa. 10 Pec·o 1ier1111s.soo 

te1·. com grnvacó""s. da Co n. Odect! F1'nnctsco D!;1s de Araujo, Ro:tt"'no do. v. e\!:<'in parn frlici\:1r p:.1'·::-agnn seu 
f;1n!,.aPn",n,!oschmt1uvan.ictppator•ceesntadonogietenecrnª= RIO, li r /\ UNIA OI - <,> Dcpa,y,- 21.15 - Jornal Ollcial Sllrn, natalic10. Hc•si;eitosas . a•1daré<.,, • 

•• r ,- m,i•lo de l'ropa.ganda e D1íusáo <;ui- Contmunção cto se 1 )rr, S o 
It1acta nfto s() este ml1ntclpto como tural irradiará, enh'e ai; 16 r 17 h~· ~r!!;~ da.nsantc. r~r:1 ,ravac,:ó~s' d; ; Jo:lo Pe~soa q QuenTt v exr·w . orer ,uc1TR 
tl')(Jo sertfio. Parece fôra duvida ma- ras os di1-tNuso~ <lo r•.·csidcntc Gt·tu- casa octeon flrettar_ os no~~o:-; ctunprimrntos e vn- ,JOHO Pes.: oa 10 !--;1nccrn!. rmn-
nUestação pleno inverno. - ~\nlonio !í~' Vargus ,. rJo 1T'lr.istro. t:nriqu;. 22 ,00 _ ,Joinal faln~o d,, ., f! I to~ fp]lc;irlaJrs publicas. _P P" ~oal ela.ta pnm~ntos . An-,t:C:P Vilar F11l n. 

ou,a". \ri ... thks nullhrm, pronmu·iados po 22,10 continuac.:ao do H 1,ro- f'Vento natn.h!:io 81mão Palr_1c10 1 .J?''º PP.s on 9 . Ar~1tl' trreza.an 

Também á reda7ãr, ·~esta folha foi ~f:_:;!n~doodaa ''
1
'.:etgr~n•amdl~:«ono:::,:u::.::_ gr~;

1
.~ d~n~~

1
t~ r • 4 tnfonn~ A<:fiJ~ ~!~~e~~ to G~r~~1o~1:0ªt:~/:~r· !~111

~~1t:;:
1~~1~º ~~~~~\ti~~~u~ tr~;r~;~~ 

transmitido o segutnle despacho: -~, , ~ =• ,u·1ttmas not,cla, ,. ~A.rio vo.,scncla desetam-lh~ frhc1dn- 1 na Silva 
"Pilar, 10 Chuvas torrenciais. nldade obriir,,tórla par" lod:'-s ~· '":~~- 22.30 - ,.Bóa No11e". 1I.0<;u1oi ,IR- des o. tllho de Joaq1um Vicente J 

•rovões ~ rclampago~ 13 40 Tarde ôra.s do Brasil, nao hllvri "· A n~. ' ri<J Mans11r' Torre.s. 
nublllda - G•I• !~ Miranda, ept.,. a tran•m' são da .. li ora do P• ,,.,,1 , 

1<:'ondu nu 7 " ' 



,-, -, . A UNL\ú - Si:'1hr.1lo 12 cfot il\Ol'Ç(• (Í., HJãR 'Tiflll 

p 'li. . R T E o F~ 1 e 1 "- L 
IDMINISTRAÇAO DO E X MO , SR , DR , ARGEMIRO D E FIGUEIRtDO 

lttterventoria Federal Vicirn de MéJo. 1x11 n exen:ei o .•p-4·. 
,,,, PUalb'.l nOlllí'Hl o <:trb~lllo I<ldúº" Prefe itura ;\,lu nicipal 1 

EXPEDIENTE DO INTERVENTOR gu ele Sub-ctcle~aclo etc Policia. cl!l EXPF.DIENTE DO PREFEI1 O I.JO PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JOÃO PESSOA 

DO DIA 9 c·11·c1,n,. rir<lo (fr Cc:1 m:1!aú. rio ciic..;t,·!tv OTA 10 

PC' .. ir:io 

Do prof1;1:.,:,,or:1 AltÍllL Barbosa cor 
àeirn rege,ne efetiva ct.i escola ruch
men-..:lr nü.tn dr Curim1.t.au· rio mnrn
• ipio dr Pilc1t. solkitando 60 di..s ó, 
lirenrn para 1r:1tmPentc de -:,"\llcte 
S1.1b-nf"t\ - st \ insp('rào dt saudl' nc 
13 C<tr1ta1 

1 

rie Alngôa de 1\1011teiro Pf'tirões de·. 1 

clJ O P;:.1~r~·~e~;!~:1er~e~er,:~r~i,,ti'j~~~ c·aJ:;~.,,Fr.~~~~ 1;,~:·;:,o:e~~;~~~:~~
1~~;= 

\•ic, ntt' H,,noeirn do car~o cte 5nb-cl - dio n " 7. a nw Joaquim Nabuco -1 
iegf1do t_l,··. Poiicia .d.u cn·cun::;c!·içfü, ··,· 1 f'm 1~~ce eia~ inforn.:1.çõ~s. dei.~n- 10. 
Pnt1li<-tn elo 01:-l-nro de: Poinb.-11 JO~t' SE"Tll~h:~ requrrendo hcen.('t 

O Inttrventor Fcdrrnl no EsL.l.Uo par c·r)l'.·nnlir uma casa dP ta1p~ e pa-
u,1 P,1r'lll\,1. 1omr1~ o sarge• ,to .Jo:i,,1 111a 11? /•\' Paragt ·ü Cmno .-.. 

DECRETO N." 383, de t I de março de 1938 
Dz,põe ,/Jbre a tubercultnisaçõo do• animm., leitei

ro.,· 110 .\llnlictpio d,• João Pes.~oa . 

'icTnte B.1ncleirn, para e>..,_•r,·et O "''L 
I c_ll(.;l o Prefeu.o da Capital do Estado da Pataiba usando dns atribui-

~º tlr Suh-c1degaclo clt· Policia da cir J Filho, dP .\llrédc Jos/> de At&1, I~. ções que lhe são confendas por ie1, e 
,·m:~erid\o dt• Lngha. ,:10 d1s1rito <ic 1:·qttt'l"l'1H~c cnta r'e habl.taç'lo J?,1'-'~1 Considerando que a tuberculost> se transmite trequentemente PP· 

DeC"rrlos Pombal L.·ltO p1 d:ll,Js ,.~tentnne11te constnndo:i lã ingestão do leite crú. provetüente de animais infectados; 
O Intt'nf'ntor Ft>deral no Estac!o I r1 A'.' \1l~UC'I Couto - Em íare eh., Considerando que os animaís infetados em convivencia com. O.'i 

O Intnve11tor Ft>dt"ral no Estado eh P:n:ubn tlí'llll·I~l o ~'1!'1?.•nto j\!igu·i informn.côes. rteterido a· · d d molestia corn;t·tuindo assim fatore 
da. Po. 1·nlba detiva a nonn~hsta di- \IOIC'll(1. p:ur ex, ... rt· r o ca1_2,n rle .!=-p~J l'vL\llU~I. Fernanctn, Coutinho, gur,I'· ~~\\~:co~ãoom~c~~l:tes issemina ores a 1 • ' • 

1 
. ' 

plomacln Oclete da S1lv:1 Viana ,, • 1 ,:eJe;n•lo ie Policia de, c,rc1•nscnt· e cl,1 .. ,,.,.1c,;>ol de l . chsse, rcquere, Consideiando que ao, pod~res pubhcos compete preservar a popu
"ª. rgo .º~ pro.fe~sóra de. l ' .e1.1~ra1.l.ci· 1. cit• .S· .. Jo.f.o do Tigre. cio .. ,t.i.strito clt· 1 dn dois.· mf>.s<:·· cte .1cença nara Lr_,-,t:l-1 laçâo dos male::, cuJa propagação pode se1 evitada p01 meio de pr<>crsc:o~ 
C1a l.~OdNrn rudime11t::n mista oe Ci:, t la.;..!fJf\ do Monteiro ,nPnto de saude - Em face do lau. cienttflcos 
~naJau d.1 nla de Gnhrdéto·. t11l'nic1- o Interventor T•'(•cleral no Estado cio c!e 111spcç:,o medica a que foi sub- , 
.mo r\n C:101hl. devenco ... ohc1t5.r s"t. d:1 f'nníl,a remove o r·--tp1tão Aden'.:'r lHPL(lo o ceq·1prentE:. lOncêd0 ~esse,1- DECRETA 
titulo do Departamento df' Educn.c..~1.J.

1 

f\!n~t.1.::t· ,11 Orleg~~·lo ele Policia do C' • ta 1601 cli.ts de licenç'l., par~L trat·.\~ 
, O. Int.e:rvf\ntor F.eder~l. n~ Est?-1. 1

~ tntP d_e Alau)A do 1'1ontP1ro par::i . 1 nP1~.tn c!P :--;ú!de. 112 fv_r.111~ d~ 1~~ 1 

Art 1 o _Todos O':i J.nmrnis d~s~inados á prod~ção d_e le~ite parn_. o 
<Ul Pnra1ba concecit: tres 1 ~.1 m.es':""' rtr TeJ'.\('H:1 Cc.rn1~lo Rt1ffo r-...•quc1en1o ..;ai tn ,l,. 1 r::onsumo publico ,.. particular no 1nun1c1p10 desta Capital! f1carao suJetto, 
de hcençu a Adalz~ra prns da S1Iv,, o Interventor Federal ".º Esta•H, hab1lano p,n·1 o prPc!10 _r'ccmemcnte :cnualmeme á prova de tuberculinisacão obrigatoria, ~raticada pela D1rc-

~f't~v~~~~ - ~~~~!~~~1.0 .. c,o d':n ~~da~!rol:i,_: :~~ ~~,::~:lx;lerrii~?~:e i~,~~~~[~º d:c~~~~: ~·:~~~:t\\'<·1d~r a ~l;~.-:~1 ~~~i1\o~i P~P~·:: ~~l'it~1tsaA~:~\1~i:rae11~i!:~t~o p~:~t!f:~() ~~ ~;~~:~1;~ com a Inspetoria 
.Area. corr o~. ,encm1fnt'>!:i mtegr 'h da do rlis!rit0 de Teixf-irü µ· 1~l o d• /:.)O rec1.1L·r. - Exr:,eça -se a respett1- Art. 2.º _ A tuberculinisação será gratuita e praticada pelos prQ-
J>OS .. Prm0s c\ei art. 151.i. alinea H. ,:i:l Aln.! õ:1 d0 rvt0nt"'ll(' ,a ·~rta ele 1~abita•,·ão . ccs.<-os científicos em uso 
Constituirrto Fc,ier'll C1 111l•:i. '-= Di La~·c10. re(!ttc 1·enr1

" h- Art. J.º _ SerCto fornecidas ctuas espec1es de atestados de sanidade 

EXPEDIENTE DO lNVR'- ENTCP Secretaria da Fazenda ;,~,i~~e/1~·~r,~/~~~1;;;1;;d~:\./~'?1t;,~0 nos pro~:'iet,:'~~º~n~~a~ru:ai;~o~~o.~1:g;t~~=rc~:i~!~~- dispensados de novo 

DO Dli\ ln EXPEDIENTE DO SECRETARlO ~;;;~.~'º Ct~i:c/~oâ~,ze~;:~~a en~ ~~t· exame. ~~ ~~a,zoa~~n~\~ ~~ipeHo,, que terão um pra,10 de três meses, para 
Pettçt,es 0·'1 DIA 10 1 iclr P.•>~ ter lH"S C'l inL)rnu,cf.o tl .5t subinetcrem a nova tubercuhnisação. • . 

l){' João Fr~1re da NoUn:.:ga. adju,1- Pl tidio 
to de promotor publico do Termo dP 

D.O.P M unico - Os animais referentes ao item b. emquanto nao forem 
Mnnucl G~·11111.no d;1- S1lvr1 req. t nibinetidos á'i novas proyas de Lubcrculinisação, sel'âo periodica1nente exa-

Soleàade, nflo desejando continuar 11u P:· Gi-.n~1:.,i<1 eh Pol" ,ec :t Ci1~~~nca. 
cxerririo de suas funções. solícita ri--·· :.-.uarcta tiscal cta Faze:1Jn. c0m ext'r-· 
r,1is~ão do r~fel'ido cargo Con,u ddn na E~taeão Fiscal de Conceiç~o 
leq11e1 ~ohnt.,nct, um tJllJ)lt'~lm10 ·e --iP.., 

De Jose F~ :-tnrI!:iCO da S1J\. a sol1c.- mêse!:i que se iulga com chre1to no 
tando inclusflo n~ Guarda Cn 11 1 J\!oJ'tt•mo dos Func 101uu 10s Pubh~r,:-. 
Tncl 11'l.-~e Reqt1P11,1. : q11e11 d~ d'lel'n 

DP Fell'ÜO Puno or Lmut oi."t-

i~1~ft~'\-~;clusão na Gua1da Ul\11 Secretaria d; Interior e 
D"· Francis,·o TéorJ01 o Mer<lrs. ~u

)icit,.ndo inclusão na Gunrda Chi\ 
jnclua-se 

De Témistocle1.: Alve::, à-~ VaSC'once
lns. solicitando incl11sfio na Guaro 
Civil. - Inclua-se 

Instrução Pú b}ica 
Ot· p a1 tanwrto d e J~d 11ra~:io 

rencl.J li_cenra para construir ·J111a la minados e não poderão ser vendidos, nem o seu leite ser retirado para con~ 
t>a na rtlé-1 S~~o i\Ii;;uel. - Defel'lcl<' ~urna público 
ele :1co1 rln r0m ~ intc-rm,çãc da !) Art. 4.º - Os anir .. 1ais chn1can1ente afétados e aqueles que reagi-
O. P M I em positivamente ás provas dn tuberculina, serão sacrificados dentro de 

Cirero Carc•lino. r€quercnci0 liceiv;n. 72 horas. em 1natadouros inspecionados. cabendo aos propr1e_tarios dos mes· 
para se estabelecer com um depósiw moa o produto da \'enda dos despojos I couro e sebo industrial de trnnsfor-
ic· rn1 v,io 11? trn.1·(';-;sa Cnrctcso Vir·,- ma('{to da carcassa) 

r,·l. n " 4( Con.c, rrqtir r ,)ag:u1:1c, " unico - O.::. animais com menos de um ano de idade, pertencente 
kgo o:- cl·_·v1dO!> inl\JO~~os uo rebanho leiteiro. serão tan!bém tuberculinisados. _ 

Alcide.s Cordeiro de Lin1,1. r::?qu~rt:n Art. 5.º - Os animais clinicainente tuberculosos ou de reaç~o. po-
do cnrtn r'fe hahirftc.:í.c, par'l II nre:H,1 sHiv~ sí'ráo abatidos dentro do prazo d~ 72 horas, conforme preceitua o 
:tce·1tc1nc·nte constru~dc, á A, B;:,_r.10 r..ri:. 4 °, correndo por conta dos r('spectn'os proprietarios as despésas de· 
de lvia1nangu~,iJC, e.e proprit·l1'1d.:- Ue 1, an~porte e matanra . ~ 
,, HPritn~in:-i Lmif - DPlcl"'ic;o ~ unico -- A 1nobservanc1a· destas cteternunaçoes impor~a no sn-

Cone.,o Jo~<- Ja Silva Coucinh" crifi~10 imediato dos referidos _animais. no proprio local, onde for efetua-
l1ln·to,· de I1 stitut,, ··Sã<' Jo.,e .-r eia a tuhr,.cul1111soeão e na inut1lisaçâo dos despoJos e multa de 200$000 

De Severil10 Madruga. solicii.;.ln(!•l 
inc}1 p;:;ftc· na Guarda Ci•. i1 Ii1ch1a- ... ..: 

(.t.crendo lic€'.W'1 para concert:n a ·~1 . Art. 6.0 - Quand~ o proprie~ano não concordar com o diagn~:-.tico 
o Dm tm <lc DPpartamento ue ia n " 267. à rua cto fol, pcn.,nc~me podera requerer ao Prefeito da Capital, dentro de _24 horas, novo. exame, 

r..r1uc,1cão Pxoiwra Jo~( Per,.ira ,,,, ú i, .rligente Alie~ Ohndina, por co11- dc~ir;na11do para acon:panhar O!'> resulta~o~. um tecruco .de sua conf~:::;.nça. 
De Severino Fer!·eira de Limn.. 5•J

lich.and.o inclusii.o na Guarda Ch :i 
Inc',-1a-se 

DP !\.1aria das Neves Cruz Nobreg\., 
3 ° Psrritnrario ctn. R"crbeC-:>rir ..... 
Rendas da Capital s,)Jici, anio µer-
1nis~ão oaJ"a ·1ssinA •·-se Maria da.•; Nt= -
,es N6brega Santo, Coêlho Dc
i~nclo 

O Interventor Federal 1-.0 E~tac:,.., 
eia Parníb~: á vista do la11c10 cü:. iw .. -
peç~in ele saúde a oue :,e submeteu ;J 

:-r. JnsP Prancisc-o Alves. gua1cla-flsc;1 
da Fa,u:nda E,.;tnduni. ..:om E.Xf:'rc1c10 r. 1 

Estnt·âv Fiscal de ?ilor. re..;o~'lf' ron 
'-'f'df'r-lhe !Ses~f:"IH3 , 60 • di2:; c:e li,.,: 1-

,·a. n~ tô1ina (13 lei. p~ll'a irn.tamPn'n 
de sauclt" 

O Interventor F'ederal no Eslac!~ 
eia Parn íba nomt't:l Maria das Nen,., 
Pequeno. p~r.:1 exc.··cer interinJt;lePti:' 
o cargo Ue protes....,óra ela cadeira ru 
<·in1ent:.tr 1ni~ta tle Ba11a .Jt:: Cuité do 
mu.11irip10 dP Guarul>ira. ~ervintio-:l,e 
de Litulo a ))rc<.;ent e porln rh• 

O Interventor FPd~r:.11 n,, E:stal:o 
da Paraib,1 torna si.:111 efPJto o at,, 
t.'111 íJHf' nonwou a 4 .tni~ta. do Licf':1. 
Mo.ria de Lourcle~ Pequeno. pctr.t t:xer
(;el' interinamt'nte o cargo de prot ... ,J_ 

."..ra da cnrleh a rudunentar nu~ta r. 
Bnrni :ie Cnité \)o ,11tmi<i}'io eh_• Gu1 
rabira 

O Ilite,·vpntor Fe<lern I no Estudo 
d:1 P[lraíba resolvt' tôr:nar !-.em etellv 
o ato de :; março. 4ue removeu 0 

J>J'Ofe<.;sOr .1An diplOln~t(lO R~t Íllllll!'h 
l\·on lto Vie"ira. cln t-scola notur1h1 ,!.t 
vila de Mhericordia, para a cacleira 
J Ltdimrm,r+1 clf:' T imbaubn •cio mra.-•1) 
.nunicipio 

Santos. do cargo de Inspetor Adm,- lá do acleantamento mensa, qup 1 , unico - Discordando o prof1ss1onal de_ confiança escolluc_lo pe-
1 istrativo (lo Ensine ele, Pirpintuba Freleitura fornece àque!P 1 ,st,tut , t,, propnct_ano do diagnostico dos tecmcos_ da D1ret?ria de _Abastecu~ento 

0 Diretor do D,• ,~ri 1111 ,,nto ,1. como rcqt1er. citsts Capital ou dos tecnicos da Inspetoria de Defesa Samtana ,\mmnl. 
1-:dtt,~n,..iio designa os 

1
1;rofe<.;~r.re~ s"- oun_a ila cit• foc~a Crirvnlhc.. ;;f,1 ~odi:ra rf'querer a necropsia. pagando para esse f11~1 a taxa especial de 

\·crino Alves Rocha .. Rube1,!_; ~1.'.- t •• _,.11.: t1ll~os tuenores, n:que1encl~ _i:,en· ... oo~ooo A ·t, ... e. Quando na necrop~,·· e- outros e~;mes do animal nü.o de· 
gu~~rn~ e. 1-~r11~~ld? dC' . Bar~.·o~ l\Iorp

11t· ~7~ ~lf) A ~
1 

·
1:~\~~e{K;;;:0~: tf;~rJ,,~º; <~.! mon!Srrar:n~ ;es~s ou elementos patôino~1onicos. ca~rá ao proprieto.1_-io . n 

t:~1dn~_.º~:/e~1;~.e~Õb~c c~~ni;~~~u;~;ts ~; ; .Av General Bento_ da Ga1na. ue }1;~:ni~!~ºco~~Iss~~n~:il;Cia~º :~.~ôres~~ A~~mda~~ig~eadªaco;~~ C::refton.vnlm~ao 
Jnrnecnnento de 960 c.rte1ras escola- acordo co~, o _decreto .1 n 340 - De- i P Arl 8 º - O Ppre,enfe clecréto entrará em vigõr na data da sun 
res. de~,enJo ser apre~enw00 o ln.1100 ,,.nc!o. d: ac0rdo ::·om a infortna('oH.., pubhca<;-ão .. fie.ando revogadas a!S disposições em contrario 
re,1,0 ct ,o da D E F 

0 Cnne~o Jo~r. d-:t Sllv~. Coutinho. H·· 

Secretaria da Agricultura, '.:~·~~;'1';~0 l~cJ~~:,ta:;·~t,;"1~~;1~~:: ~i~ • 
Comercio, Yiação e O. J0 ~,e~~1J~~! J~r\~~~fg!~t/1;..1\~i;~'.~

0 L~ã~ 

PrefPJtura Mumc1pal de João Pessóa em 11 de março de 1938 

Fenwndo C«rneiro da Cunha Nobreq« 
Prefeito 

P ublicas da J~~~~ .-!q;;o'.- Cuncordia 1\ 

DO SECRETAR1() Conego Jo,é da Silva Commho. 1-;• LX?Eú [ba'ITE 
D0 DIA 11 

BALANCÊTE DA RECEITA E DESPÊSA DO DIA 
11 DE MAR('O DE 1938 

O sr Sccreta.rk da Ar.rirultur:1 
Comerl' io Viação e O Pub1kas. ex· 
pl'dlll O;-,, ~eguintes olirios; 

N ,. 425 Ao Diretor de Viação ~ 

Obr:to,; Púl>hC'~s. recomendando , .. P:.
tra<::10 dP un1 eznpenho na impor
t:,ntia <.te 600SCl00 em favôr do sr 
S0tero Cnvalc:1.nh peln verbu .. i\.Ia+::-
ri.11 para obras publicas. etc ··, par'\ 
,1 i.enrtc r de-~p(·sa~ com o Posto de Foi -
1,1?cinwnto riP. Combu!-.tivel do E~taclr, 

N º 429 Idern. idem recomPn-
(1~1 nclo provic!f:'t1cias a lun de str fll

trec11r ao dr José Ah·es de !\1t>lo n 
em!J 0 1d10 n.·· 463, referente n 1novr:s 
forneric~o.., p,-Ja Iirma F. Navarro. ·1 

::i º"legada 
N 11 42fi Aó st Setreláno elo. 

.P,1zf"'nrlo. mtonnulldo que n assinatu-
1 a I poi.;ta no e1npenho n _ u 1228. 11t'lv 
cl r s~ Ivinno LE- ite. fm feita quunrlo 
elt' n·sponclin pelo expediP11tc ílt'stn 
SPc·1·PtRria 

N '1 427 Idem idt 111 :e1n~t~ndo 

RECEITA 

c·11erenclo licc·nça pr r~ frver cm,certo.-; 
i)a rasa n. n 276. á A v Conceirã::i. 
perlencf'nte .10 indigente Beneva11uto 
r..,eli~hno. por ronta elo ~dia11ta:n':'~1-
to 1nen:-;al qne a Prefeitura forne<"C' 
ao Instituto :3:io José _ Deferic:o Saldo cto dia 10 

Abelardo Crtvalcanti de Queiroz. re- Receirn cio dia ll 
querencio lic.:!nça para se esrabele(.;et 
( om nma mercearia no predio n '' 62; 
á A, Caetano Filgueiras Como r 
<!Her paganuo log< os devido . .., ü,•
post,1s 

Hl;'rm~nHdldo da Costa B1aga, rP
c,Jt'rAnr:o trari1erenua de !-.t!U e~talJí'· 
Jr:cmwnto l"O~nercinl ó A, Va~"º ~ta 
Gnma. 404. para o ~r Ho·1or:1.to Cur 
c:e1ro Def Priclo 

Amelu ).ifar;:;arid:.: dn: N~ve5. regue· 
1 enc\o lirenç:.1 para fazer reparos no 
prrctio n 1 406. â. ruR Barão da P~ ... s-

1

, :,gem Como reqt1er 
Jo:-,é No~uf'ira eia S1Jva. requercnnc. 

~~i:\·p71c:~. J~~~:.l ~~l~~i·· ê~~ib~~~:n~~ c,, 
Ü"Ír·ndr, 

DESPF.S\ 

Pa~o ,10 cone~o i\llatü.1!:i FrPire 
restituição . . 

Ide11, ao d iretor ao Instituto ·· S 
José . - Quota de amparo a mer · 
ciica1 ;cir r0 ferente a feverei:;·u 

Id~~~ ~int~1 el/~~~,r~re~~~ Ju~'.1 , 
.A. fqncionários - percentagem cir-,. 

i1rpostos arrecadado,. 
F HlO '\ r Gonçalves & Cia 

Contn 

19 980~~00 
·1 ·473\700 

JU.100 

1 ·ooo~ooe 
1 625,~00 

2s5s.;or 

100 ·ooc 

2~ :454•líl') 

- l 

f-''llP'"'llho n º 137. exµt.·clido µela ~uh· 
EXPFDlF.NTl': DO INTER\'ENTOI' ,onsi 0 naç,,o º'Asst•io'", na unportar-

Sr,lrlo pn-a o dia 12 
,Jo-i.o Pihtr da .Silva. reqnrrendo li

tcnc:1 para constru ir uma casa ele tai- Em documentos de rnlor too,ooo 
21 :D60.;IOO 21 l~O~Hn DO D I A 11 · ti:1 rl,~ l:!:')000 t>m lavor do q Alon

P etirõPs. 
:-.:c, Ah·t's PNirosü., J)Jl'.l pai;nir,t,lto c1,, 
lavu~~em dt' toalhas da OirC'tOria l:t

l•OB'<'nto da Produçáo 
De .João r'uu~t i110 da Cu:,;t;l 2: 1 Le- N '' i~l Idem, dem, ..,11\ ian,!0 

'í.lPlVf' da Policia \li!ltar do EstnrJ,,, L1>pid do otitir, do dr D1reto1 cl~ 
1equerendo um ncleantan1ento df" 31 Producúo. l"Pferente ao:-. e1npenho:-. t->-..:-

1~~rasn1~~i~t~..,oldo ~~\~nd~;nfecc;:~o dt !)
1
~~.i,rios. J)P];-1 :-ub-C'~IISÍl;llHÇ(IO ··Ql\'t', _ 

De J o,10 Edua r<lo Pe 1'P JPl 2. 0 tenP'I· N '' 4J3 I<lc1n. idem. enca1n11ih..i.r:-
tP da Poh<'J..1 M111t~r do ~stnt.lo. soli do a l vi(! do~ documento~ c.:01111-';o-

dtnndo o adN\nta mento dí' 3 n11.!.s,"" IJatorios da aplicac;úo dada a 1mpol'-
clP ',O}dO, ,Y\[~1 flQll i ~ic;Íl) CÍP Ííll'd,lfl1f'l1 t~1n,·iri (\e 6;(00:0-,000 l'êC'ebida í'OJno -
lO D(·Íf>ndn c.eant:lmcn lo para a.') dt>spêsns ciu in:-,

Dt->c·1tto, 

O Intervt-11tu1 Ft:th·ral no E~tac!o 
<la P:1ra1ba t-xouera a pt·clinc. <i .a 
Joí'ic, Frei1·p d~1 Nobrega, do cnrgo r1, 
~djunto de promotor público. cio Te:-
,"tlo dP Solr•dade. 

O Inlí!l"H·ntor FPdrral no Est~d:-... 
(ta P;.trail!.1 (·Xotwrn ) tt:.nf.'!Jtf" f!-;it;.H' 

Lnrdiio cto cargo de Delegado d, P<>· 
licla ,1,, distrito c'e c.,b<·de lo 

O Tntervf'ntor FPCIPr al no Estc.1du 
ida Fnraíbr llOlllf'HI o l(llf>Jltf> A1ltot ÍO 
.f'errf>ira Vaz para t•XftTe r o cargo 'lL~ 
Jt?lr~n.clo 'if-' Pohcia ,: lo (1 1d flt{) cl • 
<'·1beclt'lo • 

O Intc·rv,,ntor 1'1nJt,ral no E.sL.dn 
<la Parn íba nonww o !-,· 11l•'nt11 ~1h·1, ·.o 
8P1·11:1rdlno dos Ha.ntos p~rn t-xerc·P1 ~, 
<·urr•n ,.,, Sub-<lelegn<lo clP Pol i('ln <l,. 
drcÍ1n~c n <·ílo clf' Boi Velho do 1 l1stn · 
to 1e Alag'lR cio Monteiro 

O In terventor Federal no Estado 

pdori,1 d.1 Plunla.!, TC:xteb. pelo !-i 

~1·uo,1órno Cl:\rludo Mi.~,1f,J Bnrr<'~ ci, 
(io11,·eia 

N " ·128 Ao sr Procurador U,h 
F,1ito du Fc.,wnda. n·rnetendo a tu· 
pia rio otldo n º 341 no qual a D1-
1t·lm ia Clt' Viaç:1.o e Obnis Publici1..: 
,.pn''-t'll1 a suge:.,tões ~óbn, o t·onLru~o 
t~ntrt' o f~ ... tac.!o f' ·1 hrmn F P 1xôlo 
& lrmfu, µmo fornechnt!nto de il1S
t.dP. án P upar('lha~en, ,~Itt. >-ac11s11 
e n cp,t• v;.10 ser montadas no ~dtfk.r, 
n-nt 1ul do I nstituto eh.· Educa•:ão 

r-: • 1JO ldt'm. idem pedi11clo JK'l-

' idM •t'i3.~ 110 Pf'lltido de srr la vracJo o 
1..untriatu r-m11 a firma C:ch•.1rclCJ Ct.i1h~ 
l • Cla dr tt·c,rclo c·om Qs clor11111f' n 
i )S ns 1 ,1 :J 

N 4J:? Ao s1· l nlt'l'Vt·nlor f'f·-
clPr a l. n·me n tenclo 11mn cópia cio 011-
do t 11n~ic!o pelo S1 Din•to1· de Vl'1-
<;~io '" O bras P úhllras a rPSJ1Plto .. ta 
c•1rta do raq)1n•Pir() F'austo JO· e e.,. 
1dmeirtn 

jM e p~lha na Av d. Moisé~ . Cc.;.- Dinl~riro l'lll Caixa 
n•o pec." 

Mnrcionih Brandão. requenndo •1-

( t nt \ p11 a 1.:onstnti1 un.a cn~a c:f-' 
taipa e palha na A,.. da Pedra 
Com<1 reo · 1e1 

AC,P} 1:10 Rcdrigue:: d0s Santos. rr•
lJ 1en•n(,O licc-nça p: .. ra rebocar a ct · 
rn 11P laipu e palha de sua propr1·· 
fi vle. 1\ Av v!snuel Deod~lo - De 
ferido 

CPlrr· 1 rn1 ck Oliveirfl.. re() tt1.:r0ndo ti 
, en<;-,. par::t r?novar ~ cober t: drt e t
sa dP su., propriedade, à A v 3 dr 
Maio. n 11 65 - Como pede 

r:·1n.elo K,1Jto. reqt.erendo hcen~:, 
J'iHn cf'll.~truh muro diviso1 io e 11~1-
,,m,, rach no µn·dio de propriedade '" 
i-r Trlém Rcc ..:irintn·~c . .J A, Cinl'-
h1 r Defel' irlo 

Port'.lria n ,. 58 - Conccd(.ndo se"
"'<·nt~ 1fiQ1 d i&s ele lH'enc;a a.o Gur.H:a 
d<· t classe - ,\Ianuel Fernandes 
Coutinho. pa1a tratamento àe sauoc, 
nu torma do art 10. ela Lei n 1 127 
cil' 2H ,1,, deumb,o cie t,J3o 

(0'1'\ ·no 1)\ l'OLI CJ\ :IJILIT\l: 
1)() E" 1 \1)() 1).\ P\ll \IIH no 

~~:~;';.:·: em ,Joúo Pessôn, 1 Í clr ma r 
PO dt• Ul38 

St·rv!C'o 1 ·ara o cliu l:? 1 Sftbn.do 1. 

D11 i.l Po lida \ 1:il;tnr 1 e, tPn Ct1 ~ 

tor. 
no11da á Gunrnicfio. sub-t<'r, O··é-nc 

T~norio 

Tesot,rnr:a ela Prefe1turr, Mt,mcir,:d ele .João Pess..1n, em 11 de março º" 
1938 

G entil F erna nde~. 
TP~oureiro-in terino 

Ad,nmto ao ofi cial de <lia. 3." sgt tfi~~ ~~ '::t~ii~· dºo s~io d~ Fi~~~o~i~ 
SaG~~;1;r, cio Qua r tel, 2 ° sgt. Jo,, ,José Lui, da Silva. que fica pnco,-
F 'l't'Piru tado ate regre~sar 

G11a,·da rta Cacltia. 3 ° sgt Mº Cargo de Delegado : - O sr. clr 
1 uel Vaz Chefe cte Policia, em oficio cie ontem 

Díq 10 telefone, sct Seven no Ro· C'Om unicou haver O exmo sr. Inter-
li ngues , entor Federal, por ato de 8 do co!': 

Eletndsta dt· d ia, sd José Ma- rente, nomeado O sr. l.º ten. do 2, 
1 'ª i:o · E T.. M·muel Coriolnno Rama!iiJ. 

O 1 11 B I dará as ~uurdns elo para r·"ercer O cargo de delegndo dP 
e; ,1a,·te1 c::irlrí" rt•blica refor(Os e p<i Polic~ cto distrito de PlcUI. 
1 i ulhas ..\usenci:i : - F ica considerado au-

Bo!rtnn numero .'>7. ~~ltf ;,~n~UceJ~\~e ~rm:~J~~g~~~n~~ 
l h d d · 2 ° B I adido ao \Jtrrac;ão de Se, viro : Fm , 1 ,1 OJe. 0 .s .q"l · · · de 

d(, .?~c,dn.<!O ··""s·e 1:01ê1 im el'.l r!l.rá, ct.• l <'. n º 16 1,_ Lu~z Gonzaga F ng~ ~dr~ 
1·tinnln. amanhã, n o Cadein Pubhc~. - J.'II Ome10 os s1s. 2os. tens._ ·n.1 
o 2. 0 ~t. GuilherminP. , '?n~~1!ª ê lsaac Lopes Lordao '\., 

\pres1•nl.tções: _ Dr- ollcia is :,,slstll'(·m .no Íf\Ven tário dos obJe 
Hoje proccdrn tes de Inga e caul'- delxaclos pelo,,1referido soldado. 

oclo, rPSPC'clivn mente, os srs. "·'P Designa~r,o , - Designo para late~ 
Raimundo Nonato Gomes r 1 ° teP j rem pnrte do dest acamen to de. Alag~ .. 
Mnn•.1,·I Cor1olnno Rama lho. que Jl. cto Monteiro os 2. 0 sgt. Arsem1ro G 
cnin consicteracto~ em tran sito I mes Ferreira que assume a Sll rgenti;n: 

~ ~1:°
1~~!0

cdentc de Nnta l, d ispen- i ~:f cl~n~~~Jo d~a~~tim: (11W 



::;:í ficar destac:i.do em Pinduriio TESOURO DO ESTADO DA PARAtBA ,.eoestino: - De oficial: . 
I seguiu ontem .parn mnbuzeiro. '.). 
requJsicíio do J

0
li~zo de D1re1to da Co

morca. o sr - . . ten. Caetano. Julrn. 
De praro: seguiram para a sede do 

•
2

, B. I .. para onde fôran~ transfe
dos os sds. ns. 1143, Arlmdo Cor~cio ~r. costa e 294. Ac. elmo IsisJO?'!l 

Demonstração da receita e despêsa havidas na 'reson. 
raria Geral, nos dias 10 e 11 do rorren1e mês 

D,,, JO · Dispenso. de Sen iço: - C!'hci:uu 
ao sd. musico de 2. ª dasse. Valdemar 
Gomes da Silva, _10 _ chas de. d1spe1}sa 
de serviço e ;ierm1s5ao para 11· a ·Cm,· Saldo .mtel'IOI 

f1l~~t!cionamento: - Est.acionnrPm Otavio PPrnambncano 
ontem para a 1.' Delegacia d&· Po- lua 

Canção ,1, 

ucia desta Capital. os sds · d:i. Ci" l\!es:i. ~e Re_ndas de Mamangurrp~ _ 
de ~!lrs Fr:mc1sco Leonardo dos Arrecndoçao do mes de mrrr,o co,-
,sontos e Antomo Barbosa da Costa. rentP 

Entrega ~e Portaria - Erltre rr -s'.! Policia i\lilitar - Amortizarão do ,.. -
i 2 • Seccuo da Secretaria Gemi a deantamento P frtdnmemo 
dlsp('Siçáo dos irte,essz.dos ª~ porta- l\Iontepio do Estado - Descontos do 
iias de promocão ~os ~os. tens,. Joã~ abono especial 
~~s~t1·eirr. Sales e .Joao Faustmo da Jlfaru~l Carrnlho ,lnspet dP Vciru-

Olicill em Tramito: - Prncede ,.. ~os;e,;;;·efr~nd~ d~s. ~1éses de janeiro 
te de !tabaio!la.aprese?1tou-se hoje 1,.1 J\1anuc! c,n.\lho •Ins. io TrÁff•f;o 
,r cap .. ~ntomo Per~ira _Dmi~. q, ,. Fúblico1 Diferenca em ,·enc1-
llca considerado em transito. m~ntos . . 

R4>g"l'tSsc : - Regressou hoie & ;e L'.lbornt0rio Erot!l:1tológico- Rend:1 ct,1 
de de sua unidade, o 1. º sgt. do 2 e m,·s ele te, ereiro 
13 I., José Cezarino da Nobrega Francisco Cícero de Mélo - cm;ção 

E,clusão M Pra~as: - Em virtu<i,, de luz . . . . . 
uo C"esultaào do inquerito pohcinl mi- Caudicto Menezes - Cauçáo de luz 
lltar. sejam excluídos do esta,10. elet,- Cunha Dt Lascio C:mc:lo de luz 

vo ~eit~"tcºi!'e~tt'~aivÍ; J/ S~l~/ e ll!ésa <ie Rendas de Guarabira _ 
:10Ú~o ~~Jove11tino Gn:~·ão da SHvri. ~:~~a ni~oº, mê::; de fe\ "reiro ~c:)r-

ce(%~º ~~~~ \!1
\:;;1~~J:!ia~ãoD.ci, '.' Rep. c.os Serviç~s ·.:1~tricos da Pa

: D "M aprovado po~· d~rret-0 n'.~ 1 raib,, - Renda do dia 9 cio corren-
8~3. de G-7-937 p t~ · ,'1 ; • ~i--· _ •• • • 

1As l Delmiro Pereira d. e .A.ndrad~ .c1. · A.<:t ~• r E., ~to• - Henu~ co 
tel. ~mt gemi ' dia 9 do corrente . . . . 

Crnfere com o miginal Flisio :'o- ESt . Fiscal de Sape - Renda ao 
brtira, ter, ~·el l.Uh-tmt P.;~:~eliri~n~~C'ORC'dl?dn~~t~·:n~ap~r'l~ _ 

;r.1SPETORíA GERAL DO TRAFE- -.enda do dia 9 do corrente 
GO PúBLJ<'O E n \ GU.\RD,\ Recebedoria de Rerd~s d' c3 pH~' __ 
CIVTL ~~;.~i.

0
da ar_recactr,cão do més de 1c-

Ednn1?1do Forte Caução d~ 1{1~ Em João Pessóa. 11 de março de 
1998. 

Serviço para o dia 12 , Sábado 1 
Uniforme 2 n rcaoui 1 

Permanente á 1 " S T amanuen-
~ Manuel Gomes. 

Permanente á S'P guarda de 1 
clas~e n. 0 5 

Rondantes. do tráfego, fiscal ele 1. 
das.se n. 0 2· cio policiam~nto, iisr ! 
de 1. • classe n ° 2 e guarda de 1. 
cla~e n. 0 6 

Plantões. ~nardas civis ns tl>. 2~ 
!4 e 87. 

Boletim n n 56 
Para conhecimento da corporacá , 

e devida execução, publico o soguin 
1e: 

I - Guias: - Faz-se e?'ltroga á '. .' 
S T., de 78 gulas de registro de ve1-
culos. sendo, 25, remetidas pela .Mê
'" de Rendas de Antcnor Nrnano. ;, 
,ela Estarão Fiscal de São Jose de 
Piranhas, ·as. pela de Pombal. 6. rn-
~:i:1rtn de l'mb·1zeiro e 6 µela de 

II - Destino df" ·runcionario: -
Seguiu. ontem, ao interior tio E~t~ -
do, em d•li~mcia, o fiscal do trafego 
de 1. • classe n ° 48. Felismina Il"a · 
rio 1a Silva 
.m - Recebimento de fmporlan

ua: .- O sr almc,:arife pagadói'., rr: 
•(1Urucou haver recebido da 2. • Secç;;,o 
no Tráfego, a importancia de ,_ 1 . 
24:524.000, correspondente á; rendr·s 
naquela Seccão e Postos de 1re1culo .. 
de Patos e Cajazeiras. assim discri
:nlmdas· 

fiECÇAO DO TRAFEGO 

P.•ndns P~~:1~1:!o~-~-~~DI' 
de Fstado. tMês de fe-
vereiro 1• ·8-10 roo 

ltenda5 para o CC\frP de 
C 'E: CMês de fevereiro 1 1 :6'l6 000 

1~ ·5()6S0~0 

ll•n,fas P~~i,!~e~o~ir~Ad~os 
Esta~o C:Mts ele feve
reiro> 

PeMas rarn o cofre do 
e 'E: <M(s de fevereiro> 

;,'.675S000 

6::C5SOOO 

ll.,a POSTO DE (' \J \ZClll o\!-
E~~!ci Plra o 'T ~~r,urc; do 

- ..... d(J lfijp~ r\p feve-
retro1 J :590SC~º 

!>.,.cn~as P? ra o cofre do 
Me, 'le fe1·e1e1ro1 223S01'1 

IV : :313~~100 _ ll<?; De:1,arhos de lte<1uerimenlos: 
10 L :_am•1eJ ela Sih•a Machado,•Am~
lla& CUJ. de Santana, Francisco Lu,o 
s,.,·erihaga_::, Nestor Pereira de Mora s, 
U:tno r,? 1,;arneitn de ~ucena Grnt,, -
•·ie BCnaron Gorr,•s. Jor,,, Albu,:iuer
j0,,P tho~a. Si,l'io Pereira c:a Silva, 
a,d;.rr ()(lngu~s de Sousa, Deusdeclit~ 
(·IJS Sa.~ Grr1r:1a, S~ba~tiã•J Rorl.n(!;.'c::; 
1ete / 10~. ê'eclro Fene!r, Cavalca?'l· 
lllAeto o,é Ale ide:; de Sena C:uninhe, 
.nenu Xnvlrr Pimentel e João Cle
~ern no ée l\Ircieiros - C<'mO r.-. 

Banco do Est.srto C Mo,·imPnb - Re
tirade n°sra data 

DESP..:SA 

t 19 - Fro.nci~co alves I E:-,t Fi~c!"' 
~,nruna1 Onlcna~o e p1•rce:1te-
g-en1 . . •· . . _ 

üB2 - So,·iec.nde Funcionnrios Púbh
cc>., :<:storlC\ - RPslituir'lo ·ic cr·r-
sii;nnçâo . . . 

i ,1.., - Socied:l<.•f _ unronários Públl
cos do Estaria - Restituição de 
consignaç.:io . . . . . . . . . . 

884 ·- Socieclnde 1' ,mcionáric, Púl)li 
r<'s Estado - RestHuicão de con
signaçiio 

Olõ - Mêsa de Rendas Sta Rita -
Sunri'llento en1 moeda . 

ego Francisco Cícero de MéÍo -
Conta . . ... 

S30 - Diversos Funcionário~ - Abo-
no especial . . 

ra1 - Montepio do Estado - Descon-
tos do & bano especial .. 

934 - Secretaria da Fazenda CDiver
soc; Fundor:àriosJ - D1arias 

907 - Viuva Vicente Iélpo Con-
ta . . . 

906 - Viuva , 1cente Iélpo - Con 
ta . . . . . .. . 

967 -· Prnl. Laurides Gama - Sub· 
venção do més de novembro .. 

f.39 - Diretoria de Fomento na Pio 
dt1rão - Folhas de pagamento 

Salrto que passa para o dia 11 

Saldo :..tnterio1 

DIA li 

RECEITA 

Luii ra Gama Fl\\za - C:i.ução <l• 
lU7. , .•• 

R'-'ct"bPc1ori:i de Recidr· dP Cn.m "'ina 
G:·ande - P C"nta da arre:a,ir,
çé.o cio mê.s etc n1~rç-o corrente, PC'' 
intermrdio do dr Severino Coroei-
ro . . . . . . . . . .. 

Divcrs<'t f'unc1onlirios - Gum ele des-
ron to,;; do abono n. 0 20 . 

Rep. dos Serviços Elelricos da PH
raíhn - Renda <lo dia 10 elo cor-
~n~ . . . . 

I .uiz Barrêto de Almeida - neslil.m
ção. di~o. co.u~Ro de luz . 

Rep. de Aguas e Esgôtos -· Re;ida 
do dia 10 do corrente . . . . 

nr.>ceh~dori:1 de Renda:-, d'\ Capi1,.nl 
Rc·iarla Jo dia 10 do corrente . . 

Jose J\,faria de Sousa - Renda. digC' 
ra •:ção de luz . . . 

Poh•ia M litir ,c,,p. José God<'li.a 
cie Mélo1 Saldo de adeamamen-
to . . . . . . . 

Nnno Teixeira Neto , Secretann cio 
Iu:nior -· S~ldo ele aneantamcr,-
to . . . . . .. · ·. 

Poli~1a Militar ,can. José Gadêli1'l 
de .M'élo1 - AmorUzacão do a~P
nnt:'lmento rrrer.tdo raro fard 1-

nwnto . . . 
Jo,ío ri, OhvPi\'3 Canção de luz 
, Y11~tn,·o fui n~r.les d(' t)lin ira !...1 

ir.a - Caução ele lu, 
~\~·o'.\t11 .ho Gnrcia Lóbo Caução ~.e· 

lll7 

:10,000 

20 :303<400 

l :236~100 

1 :f.00•000 

Jíl:370,100 

25, IOO 

1.320>000 

'lO~OOG 
JOfOOO 
30!'.00C 

:io '. ooo,~oo 

:; 054,600 

~ :5~~~40C 

17 ·000~000 

17 · 100,,000 

) 

á4~ 700 
30~000 

n!D,:,JOO 

762 oon 

J3~000 

7 ·100,000 

5: 100~700 

2'.000~00C 

l·OOObl)OC 

360~000 

:100,ooe 

1 :212,2oc 

117~000 

24 :604. 200 

7 ·600~000 

8:5761í600 

a :V9D .mo 

30i,OOO 

3 ·033~500 

112:600>000 

10sOOO 

32,300 

1~000 

285>000 
30 000 

JO OOC' 

30 ·ooo 

118 : l:!3>:700 

l ,:; ~0v,Dl'C 

2:000~0 ,,, 

2',5 ·939S10C 

-lf, · 458~000 

210:460~700 

25:i :039$~00 

2l0'.480l,r00 

136;007 GOO 

.. --..&. ' 

CALÇADOS 
.,,,, ; -···?,-"'fJW /'W,,.,.. ,(,'41"'.ft • - • ~ 

A scnhorila ou o cavalheiro, prcci:',a <lc um par ele 

CALÇADO FINO, morlerno e RESIS'l'EN'l'E, 0n!ão 

n:io perca tempo, proC'nrc a eo11h0C'i<la 

"SAPATARIA D AS NEVES" 
(A CAS.\ 1\1\JS MOVll\lENTAO \ D\ CIO \l)r !) 

Chapéos, Calçados, Meias, Perfumarias, L0n~os, 

Grnvatas, etc., - SO' E 80' NA 

"SAPATARIA D AS NEVES" 

- AV. B. ROIL\N, 160 

~J5 ·- Diretoria de V. O Pública , 
- Folh2 de pagamento 

- Frederico Gama Cabral - Sul'· . 
lit.tlicão 

B86 - Jofio \'1cente de Abreu - Cor-
tn. . 

!i40 - "tcp Serviços E,etricos - i'.cl 
antm~enrn . . . . 

952 - Rep. Serviços Eletrlcos - Ade
ai,tmnerto . . . . . .. 

951 - Rep. Serviços Eletricos - Adc-
antnmer,to _ . . . . , 

950 - Hel'.l. Seniços Eletrirns - Ac'·.' · 
antnrncnlo . . . . 

~48 - »ep Serviç06 Eletricos - Ade-
antamcnto . . .. 

953 - Rep. Serviços Eletricos - Ade 
antamento . 

!'54 - 'lep Serviços E!etricos - A~e-
;1ntamcnro . . 
G91 - João Bntista de Melo - Res• 

ne fiança . . . 
9H - D1rnrsos Funcionários - AbC\-

no 11. º 20 . 
045 - Montep1.0 do Estado ·- De•

conto.; do abono n. < 20 
068 - Augusto Azevêdo Belmont -

Ordenado e perct . 
964 - Nuno Teixeira Nela - Adean-

tamento . . . . . . . . . . 
960 - Pedro Batista - Conta 
P58 - Pedro Balista - Coma 
959 - Pedro Batista - Conta 
069 - Antonio Marinho Falcão 

A,iucn de , usto . . . 
r,,ry - Antonio Marinho Falcão 

Ajuda de custo . 
971 - Antonio Marinho Falcão 

Ajuda ele custo . 
072 - Sandoval Neves - Orct~naclo 

e pc;-ccntagem . 
018 - Heitor Gusmão - Conta . 
058 - Rep. Serviços Eletricos - Fo-

lha de pagamento . . . . 
063 - Antouio Monteiro - com .. 
946 -- Antonio Monteiro - Conta 
962 - Antonio Monteiro - Conta 
P,7 - Antonio Monteiro - Conta 
967 - Dr . Valfrêdo Guedes Pere!,·, , 

- Adeantamento 

Saldo que passa para o cha 12 

1 .348,000 

71,400 

2 ·0Q7~300 

10WOO 

100,oon 

,j00' 000 

5 :,)00,~00 

10 ·c,oo,ryoo 

10 :,100 00( 

~0'1/tJth•J()() 

100,000 

:ll 841.,70<) 

a ·an1~600 

1 '.002. ,30C 

10~000 
Y30~700 
~77 .. 3(11! 
~U'h700 

J!J0.,000 

155sOOõ 

35,000 

321 000 
7 JS0,000 

16S600 
i.;o~ooo 
·i:;6 300 
W~SOO(; 
!90é'f)00 

156 · 808~600 266 :35-1:.21,,1 

269 499~6111) 

Tesouraria Geral elo 
ÇO de 1938 

535 :853S!lt11l 
Tesouro rio Estado dn P,1rrriba. cm ll de m:11 

Er1u•ç;lo Silveira, 
Tesoureiro Geral 

·TÉ[AS & 

Jubr~·Jila \gra da N'ol.)r('~a. 
bst.:rittnari:l 

PALCOS 
Os filmes de amanhã no "Rex" e no "F elioéa" : "A 

princêsa da selva" e o "Grito da mocidade" 
se,~;~;~~!is ~~me/~~~ a~f!~r. d~~ I Nf_IEIRO CONTRA SINBAD. º MA· 
REX, a "Cia. Exibidora de Films" RUJO, desenho colondo de gr_and~ 
apresentará A PRINC:f:SA DA SEL- n:i.etragem. Quanlo a outra est:ea, o 
VA, o film fantasia da "Paramount•· Cmema FELIP:f:A. u_m dos mais po, 
com Dorolhy Lamour. que está cau- ~ulares casmos _da cidade .. apres7.nta 
sando grande ansiedade no espírito 'ft, t.ambém 1101 lnlermed10 da C1« 
do público. Essa estréa do REX será Exibidora de Filmes. O GRITO DA 
~orno as anteriores, mais um sucesso MOCIDADE, o primeiro grande 
artistice, principalmente quando um filme brasileiro para todo o mundo. 
filme como A PRINC:f:SA DA SELVA dirigido. produzido e interpretado 
traz, acompanhando-o. um comple· pelo maior "astro" patrício Rau! 
mento como POPEYE. o MARI· 'Fl.011lien 

f'ARTAZ no DIA 

PLAZA: Na vesperal, 
"~môr e Coragem", da "l\le
tro G . .i\layer". 

- A' noite, na. º Sessão das 
Moças", "Difamada", da ·• Me
tro G. Mayer". 

REX: - Na vesperal, "Ro
berta". com Irene Dunne, 
Fred Aslaire e Ginger Rog
.ters, tla. R. K. O Radio". 

,·ai 1\Iorreu. a.o Amanhecer'', 
com Gary Goopet· c :\!adeleine 
Carroll, da "Pa,.amount". f'om
plementos. 

REPUBLICA: - "Paraíso 
dos Ladrões". com llal'rY Ca· 
rey e, mais, a 1:1. série de .. A 
Cidade Infernal", eom Wil
liam Boyd, da "Radial Pictu
res". Complemento. 

,:; B•lannino F<·rreira Gt•imar: •, 
l'eatlt~~te •m G,iarabira, requerendo 
ae nc~:l.o de seu t:tulo de eleitor q1•c 
- ll,,.r arquivado ne~ta ReIJ3rtic,·h 
v .:_ ttu:i-sc,, meninnte reci':>o. 

() Ir Conllmlc:, ç~ o Sobre Férl· ~: 
~ 1e ~r · Chefe de Policia, etri oh
o ir t0ie t'atr.do. comunicou haver 
ranç1 ecretlirio do Tntenor e Segu
''ll!e Puh!!ra, por ato de 7 do cor
!lllarn <Qn<·•d1clo 15 din< de ftria~ rc 
S'f tntares ao ama'lucnsP 5 'tla'"2? 
ro,,;;. lanuel Leitf> Cavalcnnte. co1!-

B:111•0 ,10 Esrnclo e Mol'imento 
H,-it:-nrlR nrstn dn1~ 

J.)8:465~30'1 

535:853$8011 f 

- A' noite, •·Perigo á Fren. 
te", com Randolph Scott " 
Francts Drace, da "Para
mount". Complementos. 

SANTA ROSA: - "0 Lara
plo Encantador··. eom Dou
glas Fairbanks Jr .. da "Unitcd 
Artists··. 

'.\tETROPOLE : - "Andando 
no Al'", eom Gene Uaymond. 
da "R. K. O. Hadio". Comple
mentos. 

ll)EAL: "Missão Secre-

,,.; reo11ercu. 
111,a · 1• Ttnenl~ Joã:i d• !-ou~a e 

Coiif"l!l>Clor geral .... :;e CQm o orfglnnl : - F. F•r· 
Olheira, IUb•lnlpetor. 

DESP!:'.SA 
9 !O Hl·p de >\~uas e Esgotos -

93~c;ll~a gfrJt~~1~t~~lov • · o Publicas 

937 _:ºg:~et~~la P~~a~~n~ Públicas 

p33 .:'.º1tf r:\~J:gJ;ne;to O Púhllcns 
- FolbB de paf!amcnto . 

1 :838,200 

J , lOOS800 

1 ·709 000 

l ;281$000 

1 

FELJPt:A: - Sessão da, 
:\lo~as - "Vivamos Ho.i~". 
com Joan C1·awford, da "Me
tro G. lllayer". Complementos. 

JAGUARIBE: - "0 Gene-

ta". rom nirk Foran e a 4.ª 
él'ie de "A :\Ião Que A1,erla" 

S. PEDRO: - "Luta lnglo
l'ia.", rom Rutk Joní"s f a 2,111 

sfrie dr "A 1\lontanha JUl•&•
rlosa " • 



'A UNIÃO - Sáhado, Ul de março de 1938 

( PO 
DEPOIS DE CINCO 

Ponto final nas apreciações - Resultados favoraveis 
aos clubes da extinta Liga Carioca - Rendas menores 

no returno - Jogadores que impressionaram 
Por JOEL PRESIDIO 

RIO fevereiro de 1938 - Encerran-1 mes do "Auto-Esp'!rte • e do "Indus
clo nqÚI a série de e.preclações que fl- triai", da vlslnha ~idade de Santa Rl-
7, mos, em tórno do primotro campeo- ta, numa comp_etlçio que_ :,em pren
nato da LJga de Futebol do Rio de I dendo a at!nçao dot aficionados do 
,Janeiro, oferecemos aos leitores as ui- esporte bretao. . . 
limas lmpressoes que o sensacional S1 a ultima luta entre ambos, nesta 
certame nos proporcionou. cu pi tal. logrou d~spert.ir vivo mt_eres-

A tabela que acompanha este comu- se. o que se anuncio. para amanha_ de
nicado elucida e completa todos os I certo superará áquela que ter'!lmou 
pontos que focallzamos em no~os ar-1 num honr7,so empr.te de 1 .X,, 1 . . · . 
tlgos anteriores, quando termuwu o A taça Veedol Motor-011 _: J)1 mc1-
primelro turno do "campeonato re- pai. objetivo d:> emba\e: cont~nua m
kmpago", e que seria enfadonho re- clec1,a: tudo le."ª a .e er, pmém. que 
petir agora. consignemos. por um de- ces;;a vez a par,ida s _Ja d~c1s1va. m~s
ver de oficio. que os resultados ao se- tran_do para qual bando l!cara aquele 

~f~~~ ~~~ngert~~~~~m lª~~;~f~f~s Lf~; ti,~tfó\ma apresentada pelo M';liunto 
Carioca. Estes terminaram o cam- dos rapazes do volante na peleJa de 
pconato com s vitorias de vanta?en1 aonun_go passado, au1~enta para ele as 
sobre •os seus contendores da extmta µossl_b'_lldaes da conquista de uma dlg-
!'nleração Metrol'Jolitana, que vence- na vi tona. . . 
ram apenas 24 jogos. contra 32 daqué- Comtudo, o quadro santantense tem 
les, tendo se verificado 8 empates. margem para O!)Or uma res1stenc1a te
Tantp O campeão como o v1ce-cam- naz. que podera dar grande trabalho 

f;~~°ci:'~~'i?i~r~:m á prnncira das en- aoA~~fm~t':f;'t~
1
~óta t~rão que ~e em-

Nos quatro primeiros lugares da ta- pregar a fundo na defe~a. da meta ai
bela. ficaram: Fluminense, Flameng". vi-ru~ra. e Formiga, Pitóta e Smvál 
Vasco da Gama, Botafôgo, s. Cnsto- i,:varao a campo o melhor de seus es
vam e America. os treis ultimes em- forços, '.'- . fim de que _seJa. mtenso .º 
patados. Ai estão _os seis grande~ clu- b_ombarae10 contra a cidadela dos v1-
bes das duas façoes, que se umram. sitantes.. . 
Nos cinco lugares finais da tabela. tlca- A par.tida ~era jogada no gra!Jlado 
rnm os seis pequenos clubes. Como no ela avemda 1. de Maio, sendo cobrad11. 
turno .. nenhuma das fações demons- uma entrada u_mca de 1$200, com ln
trou supremacia . os resultados dos em- gresso franco as senhoras e senhon
bntes positivam que o futebol canoca tas. 

1~~;a s~lv(~~~~a:~ do~oj~~u~~sdec;::~~ COMBINADO fAGUARIBE X FE-
rcpetir este nosso conceito, já expres- LIPÉA 
sacio anteriormente. 

Pelo demonstrativo que juntamos a Amanhã, pela manhã. haverá. um 
c·ste comunicado, os leitores verão co- treino entre dois bons times : Combi-
1110 as rendas diminuiram, nos jogos nado Jaguaribe e Felipéa. 
do returno, grandemente prejudicados Os dois conjuntos formarão da se· 
pelas constantes chuvas de dez_embro. guinte maneira, no campo do ·•união" 
Em janeiro. chegou o calor asfixiante. · 
obrigando a transferência das partidas 
pnra as noites. o que também concor· 
rcu para redl,:; r as rendas. E, a pro
porção que se foi consolidando a vito
ria do Fluminense. pelo seu avantaJa
mcnto na tabela e consequente distan
cia dos demais competidores, mais de
sinteressados ficaram os torcedores 
destes. que viam perdidas todas as es
peranças. Assim, os jogos do turno 
Fluminense x Botafógo, Fia x Flu. 
Fluminense x S. Cristovam, Flamen
go x Botafôgo, renderam respec:iva
mente, 98:192SOOO. 102:272SOOO. . . 
53:220SOOO e 73:720$000. No returno, 
os mesmos jogos renderam apenas 

"FELIPÉA" 

Pequeno 
Wilson - Biludo 

Aluizio - Otavio Antenor 
Bttióca - Ivo - Umberto - Fiúsa -· 
Gerson. 

"JAGUARIBE" 

Aluizio 
Enir - Antonio 

Samuel - Emílio - Berto 
Diógenes - Joãodeus - Cabeção 
Pretlnl-io e Carlito. 

63:434 000, 54:549S000. 29:998$000 e "VETERANOS" X "CALOUROS" 
36: 943S000, respectivamente. 

E' natural que os nossos leitores, es
palhados por todo o territorio nacio
nal. onde chega a grande rêde de in
formaçõt'S éa "AGENCIA NACIO
NAL", qut:iram saber quais os jogado
r~~ que 1nais noH itnpressionaram dU· 
rnnte o campeonato findo. A pergun
ta é muito oportuna, quando a Con
kderlição Brasileira de Desportos vai 
iniciar os preparativos para organiza
ção do nosso selecionado de futebol, 
"º' Jogos do Campeonato Mundial. 
Aqui têm os leitores os melhores 
"playrs" da temporada. Para evltar 
ciumes, vamos enun1erar dois, em cada 
posição ... 

Bal.atais e Valter fóram. sem favor, 
os nossos melhores arqueiros: Domin
gos e Poroto, os ma!s eficientes za
gueiros direitos, e Nariz e Badú os es
c;ucrdos; Br::.O e Santamarla os me
dias direitos mak impressionantes: 

Temos mais um bom jôgo a assistir 
hoje, á tarde. entre os adestrados con
juntos de "Veteranos" e "Calouros". 

l'.:ste ~ncontro que estava marcado 
para sábado último e que por motivo 
~ .. perior não foi realizado, está sendo 
aguardado com vivo interesse pelos 
admiradores daquêle esporte. 

E' de esperar, pois, que a luta de 
hoJe entre os dois bandos seja dispu
tado corno de costume : cheia de ar
dôr e de técnica - fatores indispensa
veis nas partidas de futebol. 

Os "Calouros" •·eforçaram conside
ravelmente o conjunto. motivo porque 
jogarão ~ertos da vitoria. Emquanto 
isto· os "Velhos" pisarão o gramado 
com os mesmos elementos e também 
confiantes na vitoria. 

O diretor esportivo dos "Veteranos" 
escalou o seguinte quadro : 

Dias 
Fagundes - Burrinho 

Valfrido - Erson - Raimundo 

E' PROV AVEL A CONSTITUIÇÃO DE UM NOVO GOVHNO NA CHINA - 2.000 
CHINtSES MORTOS NA PROVINCIA DE SHAN-SI 

EM SIIA "GIIAI, O EMBAIXADORgeira, para favorecer o desenvolvl-
JAPONl':S EM NANKIN mento ,jp dois govêrnos na China, a

SHANGHAI. li IA UNIAOl - O 
H. ruatvu1e1. uovo RCPnte cl1plo1nntico 
do Mlcado junto ao govêrno de Nan
kln chegou a esta capital, procedente 
de Tol:io 

Aborci>1do pela reportagem. a propó
sito ela contin11ncê.o da guerra sino
japonêsa. declarou o sr. Marayuki que 
a atitude do impérlo nipônico. nésse 
po11to de \isla é lnalteravd. 

A IN\'ESTIDA NIPONICA SOBRE 
IIOKOU 

gindo. an1oos. de perfeita união ée 
vistas. 

'?.000 CHI l::SES DA 47.ª OIVISAO 
J)J:ORTOS EM SHAN-SI 

SHANOHAI li tA UNIAOl - In
forma-se aqui que em vários pontos 
da província de Shan-SI travaram
se violentos combates entre tropas 
regulares nipónicas e contingentes 
chinêses. provavelmente pertencentes 
é. 47.• divisão. ' 

Annuncia um porta-voz das forças 
do Mlcácio que morreram. nêsses 
encontros, cérca de 2.000 soldados. 

XAO HA DCSAVENÇA ENTRE O 
COJ\<IITE' OLIMPICO l~PONl':S F. 

O MICADO 
TOKIO. li (A UNIAO> - A pro-

posito ?e noiicias vekuladas segundo 
as quais teriam surgido desavenças 
entre o Comité o:1mpico Japonês e 

0 govêrno déste pais. no toc~nte à re 
alização das ollmpiadas, nesta capi
tal. a diretoria daquela organiza~ 
declarou que se trata simplesmen~ 
de boatos. 

Diz o referido Comi;é que se in~r
pretaram de modo po;· demais !leS.,I. 
mista, n_a Imprensa . estrangeira, 81 
declaracoes do mm1stro da Guerra 
do Japão perante o Parlarne1,to. o 
titular da Guerra limitou-se a di,.er 
que em 1940 não estaria provaveJ. 
mente terminado O C0'1fl\to sino
Japonês. Isso. porém. não significava 
o abandono dos Jogos Ohmpicos pelo 
Japão. Os memb.-os do Comité Olim. 
pico dizem que talvez, por é~ mo
tivo. os jogos não se realizem com 
todo o esplendor proJetado. 

SHANGHAI. li t A UNIÃO! -No
tícias chrg..1.uas a esta cidade ii,nun
ciam que as forças japonésas estão 
Je,sndo a efeito uma vigorosa inves
tid~ sobre a cidade de Hokou. situa- 1 
da a noroéste da nrovincia de Shan-

'5i O ;\T.\QUE -t1·A·~~s~VINCIA OE i-A-S -PR-OF-E.--:c--=--1AS--A --,:-:-PA-=-· RAl-1-ZA-ÇÃO 
Augusto Tolêdo Junior 

,copyright da I. B. R. para 
A UNIAO) 

SHANGHAI. li IA UNIAOl -Nas 
proximidades ele Tung-Kuan. onde se 
cncon~ram importantes ramais da es
trada de ferro ele Lunghai. as trop9s 
rio Mirado ocuµaram a cic'ade de 
Chao-Tsun. situada á margem do rio 
Al11Rfélo Sempre que .se inicia um novo ano, 

os jcrnais publicam profecias de 
NÃO .\BANDOXOl' A PRESIDENCI,\ "professores" ou "mesdames" de no_ 

O.\ CO!UI::iSAO OE AVIAÇÃO mcs extravagantes .Essas profecias são 

HAN-KOW. li IA UNIAO) -Um 
agcnt,... otkud rlo govérno chinês des
mentiu a noticia divulgada por uma 
agência telegráfica. segundo a qual a 
esposa elo general Chiang-Kai.-SheK 
teria abandonado a presidência da 
Comissão de Aviação. 

A demic;;são da sc:1h:Jra Chiang-Kai
Shek. ')Cgundo a sgéncia a~e1;icana 
refenda. teria s1r!o consequenc1a da 
resistêncíà dos pilotos russos ao ser
viro da China. em matcria discipli
nar. E.sses pilotos ter-se-iam opost.ú 
ás instruções daquela senhora, que 
quaiificarüun de incertas e ridicu1as. 

sempre tetricas. sem contudo sair das 
genei<alidades. E quando sáem do 
t<'rceno lar'?: das generalidades é para 
falhar. Felismenie para os autores 
désses vaticínios. não ha um depar
•~me11to de contrôle e. no ano se
guinte. êles podem voltar c:m a sua 
mlstericsa literatura, acrescida desta 
fra<e inicial "Como haviamo.s pre
visto para o ano passado, etc ... " 

A verdade. porém. á que êsse ~ene. 
rn literario, por muito exploradc que 
seja correspon~ a uma nerPs 0 idad, 
do publico. Cada um de nós sentP o 
desejo de figurar no p:rvir a realiza
çã:, daquilo que esperamos. E' ~ "ré-

0 BOMBARDEIO DE WU-CHOW ~~~le" P~rs ~~=: ~ ~i:~!t:~ 
AO _ ccntam as suas pr:feclas, .iá não es_ 

HONG-KON?· 1'1_. (A UNI . l i- crltas pelas senhoras e cavalherros de 
U!11a g1~11de e.,quad11lha de av10es n nomes complicados, mas pelos Wells. 
l'Onlcos ,,ombsrcleou a cidade. de_ Wu- J pelos Bellamy pelos Anatole Franr.e 
~~~~g-g?_l"to fluvial da provmc1a d~ 0 :pr:prl,? Crl;tianlsmo foi ante::ipado 

EntretanCo de,·ido á dPnsa cerra- pelos pr,fetas que, nas portas d~ 
ção do momento, a cidade, propria- templos e nos lagares pu.bllcos, e, -
mente. não foi atingida pelo bombar- guiam os braços clan_iando_. 
delo. os f1mc1onários da Companhb - Quando o Messias vier ... 

~~r;:r~~~:::gª! i~eg<;;~~n~e e~r~~"i~ ac~~,e~r::~~ p~!d
1
t~::~id~~~s n~~ 

DA CULTURA RUSSA PRO
PORCIONADA PELO 

COMUNISMO 
!Comunicado da 

Naciona/1 

Dezenove anos de regime comunis· 
ta não produziram na U. R. S. S. um 
só nlósolo, um unico sociólogo, )Uris· 
ta, economista, publicista ou critico 
digno desse nome Não produziram 
nenhum grande erudito das letras, u, 
história, das artes, que conciliasse • 
ciéncia da análise precisa, do detalhe. 
com uma ampla e harmoni~a síntese 

E' que as pesquisas de caráter cons· 
t~u\!vo foram rigorosamente interdl· 
tas. Estabeleceu-se que as conc!USÓIS 
definitivas foram dadas, de uma m 
por todas, nos trabalhos infahveis de 
Marx, de Engels, de Lenine e de St.
lin. As proprias obras li tera rias e ar· 
tisticas foram impiedosa e ferozmen
te mutiladas pelo poder botchc1'L<t.1, 
desde os primeiros dias de seu surto 

Comentado e modificado pelo "IP· 
nimsmo "e pelo "stalimsmo". o mar
xisn10 perma=-iece na U. R. S. S. n:~ 
oualidade de religião oficial e obng1· 
t"orin. E' por êsse motivo que a ,·idi 
espiritual do pais. 011•róra ~o arden
te e interessante pa~u a ,~r de nulo 
valôr, tendo to,~ado uma feição aDa
gnda. e 1nonótona de transporte de passageiroli, acrei1- p:rque fõs,em adivinhos mas porque 

tando que os aviões !'ipônic~ éra'll " concier;tem~nte_ ou não, form1:1lavam 
apnrêlho esperado. somente ao ex1,lu · pela boca msprra:la as asplraçoes_ ge- l 
'1ir das primeiras bombas o ens: ,,_,:> rals. E' o que vemos através da H1,to- , ,\ SABO.\l:J.\ P,\ll.\lBJ\Ni\ 
foi desfeito. Acredita-se por isso, .,11c ria. Atualmente. talvez na esperança [ 
haja mortos e feridos. de uma n:va éra. atrave~amos um - C'nrnrra -

PltO\'AVEL A COXSTITUIÇAO DE r:.ril~~nsdi J'J~i~t\st/i~: eaglc::na° CAIXAS DE S\n.,o. VJ\~IAS, 

UM NOVO ºe~~..,.~~ NA CHINA ~~:: ~;::id:e b~::1i~ar ~:u ~tº f6°1~~ =====·'=-=l=.~=·tM=I ==;:;_.../,=~ 
SHANGHAI: li IA UNIAO\ - O 

diplomata japonês Tani. chesado_ a 
esta cidade. fez várias declaraçoes 
aos "reporters ·· a respeito da_ situa
ção da China. sendo de oplmao que 
será. organizado, dentro em brev~, 
um novo govêrno central em substi
tuição ao de Han-Kow. 

Disse. ainda. o sr. Tani que o Ja
pão pretende levantar o bloqueio de 
alguns pontos da costa chlnêsa. já 
cm seu poder. permitindo assim o 
livre transito da navegação estran-

Chama-se "Zan2alá.s". E', sob a fór_ 
ma de novela uma empolgante his- Simb:liza cs conservndorc·s do ar. 
L:ria dos tempos futurcs csismo num povo de "caborés". ou 

Martins e Fausto os centros mi,llos; 
Afonsinho e Arcadio Lopes os medlos 
e~querdos: Alvaro e Lindo destaca
ram-se na ponta direita: Leonidas e 
Alfrêdo na meia: Nlginho e Caxambú 
no centro: Peràcto e Tim na mela es
querda; Hercules e Patesko no extre
ma esqLerda. 

Marlo - Beraldo - Dlonlsio - Age-

1 

noras um rigoroso treino do "Espor-
nor - Lélo. te" r{0 campo do "19 de Março" para 

- 0 qual O st. dl;etor esportivo pede o 
" 13 FUTEBOL CLUBE" comparecimento de todos os amado~es 

inscritos, principalmente dos segum-

E não trata da PP.rsia nem do 'ili•1_ homens -áo mat:, que se. isOla nu~~ 
dostáo, mas de São Paulo, da Serra ~róta para vi\'er - nos dias de am ., 
de Santos nc, remoto ano 294(). O nu- nhã - a ,ida tumultuosa que hOJ· 
tor. na~ Suas paginas. descreve e.ssa vivemcs com seus arranha_céus. se~ 
região, t,:je coberta de floresta, da- apartanient:,. seus clubes, suas ,-e.st1. 
qui a um seculo. Muit:s estão a pen. n,entas, seus_ apnr;elhusospr1c~nJ:"e 
sar que êle localizou ali uma cidade suas presunçoes. - e• 
de ar.ranha•céus, ccn\ "subways" e suas iàeolog13s Certo dia. _as duas ra: 
ferrovias suspensas, como se vê em villzações entram cm con!]ito e ~tra
Nova York. Não. senhores. ll:le acre. bcrés, armados de canhoes e ,m !,las 
dita que. depois do seculc "das luzes". lhadoras. tomam o zmzolás. não 
do seculo "da. musica". que é este em são logo derr:tados e du;perscs. u,er 
que vlvem-:s. virá. o seeulo "da sim. pelas armas. que nc,se tempocur;o: 
plicldade". Uma humanidade fatiga- tencerão a:s museus. mas pela nU111t
da pela vida Intensa de nossos dids ) sidade humana. inerme mas a1111cne 
prccurará aquêles dellcioscs recan_ rosi•sima. que descera em av Ao 05 
tcs para ai viver mais humanamente, .

1 

serra_abaixo. levando de rold 
Isto é, em contacte cem a natureza. vencedores. . fcrmu· 

i:> autor, como é natural. não acre- Tal a profecia de um poe:torta dl 

Com o concurso destes 20 J'>gadores 
patrtcios. <pois Santamarla e Arcadio 
Lopea são argentinos> , e o indlspen
sa vel reforço vindo de S. Pe.ulo, po
deremos enviar a Pans um quadro ca
paz de traznr de lá. o titulo maximo 
de futebol mundial. 

"BOTAFOGO S. O'." 
Treinam amanhã, pela 1 1, horas. no 

campo das Trincheiras, os dois times 
ció trlcolõr. 

Trata-se de um rigoroso ensaio de 
renJustamento dos conjuntos princi
pal e secundarlo e respectivas reser
vas, lndlspensavel , partlcip&,l,)áo do 
clube no campeonato deste ano. 

Aaslm, os dlretóres do ·Botafõgo" 
esperam que os Jogadõres compreen
dam bem essa necel!llldade, compare
cendo "ln totum" ao treino de ama
nhã. 

São os seguintes os amadõres requi
sitados: 

Pagf. Róvere. Quldão, Nllx, Clodo
aldo P'lórlano, Bãu, Oeórges, Lemos. 
$on'entlno, Ademar Rodrlguea, Tei
xeira, Pan\lnl, Parilo, T~. G&Wlla 

:~~ªo:~~".1°~t1·Ji!\~· ~:e:: 
=~o.~.Ed~u °:ralc!ºae~ 
qfte qul.lerem comparecer. 

PRENTE A PR.ENTE AMANSA, AIN• 
DA !:li DISPtrrA l)A TACA 

"VEl!lDOL~ fmó"JW:i~.Olll'l'I: :1 

NIIII 11111& v• IIMdlrlo fOr9111 • ti· 

Realizou-se, no dia 16 de janeiro do · tes : Rubens. Rlchar_d, Sete,. Huerta, 
corrente ano, na séde dessa agremia- Torres, Ederllndo, Miguel. Dedé, Ma
çii'.o esportiva, é. rua Maciel Pinheiro, galhães, Gonsaga. Catarlno. Pepaco
n ° 78, nesta cidade, uma sessão de nha, Doro. A~1céto, Guedes, Gama, 
assembléa geral na qual foi eleita e Pedrinho. Desc1llo, Munlo, P . Dlno, 
empossada a sua nova direroría, que Viégas, Adernar, Llla, Eduardo, Oer
flcou assim constituida: son, Paiva. Ernani, E. Marinho, Ra-

Presldente: - José Elói Junior: bélo, Jurandi, C~lado, Arnaud, Rapó
Severlno Alves da Silva, vice-presi- so. Blblto, Grad1m, Pereira , Almeida. 
dente; Tiburclo dos Santos Filho, 1.• Valadares, Slba, Bralner, Mororó, Ro
secretirlo: José de Almeida Junior, 2.• méro e Paezlnho. 
secretário; Emllio Farias, orador; dr. O presidente !'-vtsa a todos qu! ess<, 
I ulz Gomes PeiXe, vice-orador; Abel treino ser, o primeiro dos que vao ser 
Costa, tesoureiro; Alrenur Gomes vt- realizados para escolha do time que 
ce-tesourelro; Antonio Fernandes ·Bló- dlsputari na proxtma temporada, os 
ca, diretor de esporte e Jeovi Lins, vi- faltosos por tanto não serão contem
cc-dlretor de esporte. piados. Deixam de ser escalados os 

Comtssdc Fiscal : - Francisco xa- amadõres : Lucas, Eustaqu10 e Otonl , 
vier Sousa Valerlo, José crlstlno da por se encontrarem ausept.es. 
Silva e Antonio Moreira. 

Diretorfa de Honra: - Dr. Antonio "TIME NEGRO JUVENIL" X "SAN-
Cabi'al, dr. Antonio Quetrora. dr. TARITENSE JUVENIL" 

::~::!or
0:1~~1 tm~!n~g:o~ 

Zacarias de Sbusa do o·. 
"19 DE MARCO" X "ESPIRITO 

SANTO" 

E :rr:'a:~~ to:r::· ~~~ e!!~ :.i: ~::iel~al e o "19 de Março• 

A embaixada do "19" aesuirã de 
caminhão, '8 "12 hóras, ,\lindo de sua 
dde II avenida Dll&rte da Silveira. 

Está sendo aguardado com Interesse 
o desenrolar do p~llo Juvenil de do
mingo no campo de Santa Rita entre 
os clubes a.cima. 

Salvo modificação de ultima hora os 
peloUJes •ablsslnlos" pia&ráo °'. ira· 
macio 111Sslm organlsados : 

laJ'B"I - Aluizlo - Joewl - Oalêgo 
- ee:•r - Blrlnho - Biu - Amerlco 
- Odilon - Glovanl - J. OOmea -
cruz - Ullba - oonoalvea - Abel -
Ivo - Ollmplo - Berto - Inaclo -
Doutor - Almlr - Dédé - Chico -
Fernandes - Cobl1nha - Co.ltil\ho -
Caveira e • Abtulnlo". 

A embaixada s&lr6 de aua Hde til 
12 horaa 

dita que tod:s os cidadãcs do futuro lada no quadro de uma 
Se conformem com a vida simples. amõr. 

- - - - - - - - - - - - ---~ ;;iAiER-1A ~NõãRE'' 
LECI)Jf;N· o PROPRIETARIO DESTE CONHECIDO ESTABE 'ssoU A 

TO AVISA QUE DESDE 4 DE FEVEREIRO CORRENTE, PA 
FUNCCIONAR NO AMPLO E MODERNO PREDlO 

TRIUMPHO, N. · • 19, A' RUA BIRIO DO 
ONDE ESPERA A CONTINUAÇ/1.0 DA VlSITA VOS SEUS INNUilll>· 
ROS AMIOOS E FREGUEZES. AVI~~ 

APPROVEITA ESTA OPPORTUNIDADE PARANTES FA. 
AINDA QUE ACABA DE RECEBER DAS MAIS IMP<>RTA DE AJITI• 
BRICA8 DO PAtS U11I VARIADLSSIMO S0RT1MENT0ENTE8 TA· 
006 RELIGI0806.EM GERAL, OBJECTOS PAR" PRES vEl,l,~ 
PETES OOM RICAS DECOR.AÇOESà DAMASCOS E QUAl)ROS S 
PARA BSTUFAMENTOS, VIDROS, M LOURAS PARA 
UMA INFINIDADE DE OUTROS AR.TIQOS DO SEU ~~c;;ANIAl)(ill 

VENDEDOR EXCLUSIVO NESTA PRAÇA, 1008 11A 
l'APE1S E POBTAES '"NOVABRON" E DEMAIS AR'f 
MARCA •QEVABBT". 

FABBICA TJI: DA CONCBI1'Ui\DA VELA "S O VICB ti" 

VISITEM A GAmtlA NOBRE 



a UNIÃO _;_ Sábado, 12 de março de l!J3S 7 

O ANIVERSARIO DO INTERVENTOR ARGEMIRO DE FIGUEIREDO A Hlf("DRtA DA CABE.IRA 
ELETRIOA 

<Conclusão da 3." pg-. J sa seu nalnlicio. Felic1dndes. Helena I rn111uJ11~ Gr~ndr. 9 - Cumprimento 
Rapôso, professora de Acáis. llu.strc benemerlto filho Campina 

João Pcssôe., 9 - Etusivos cumpri- João Pessôu, 9 - FelicHo v. cxcia. urnnde µela uusplclosa data natallcla 
mcntos passagem feliz natalicio vos- pessagem h<:.le seu aniversário nala- Snudações cordiais - Antonio Gon
scncia. Cordinis sauclacões. - Severi- \1clo. Saudaçoes. Estudante Ernani No- çnlves dé Assis. 
no Belmon. Esmerina Elo! Belmon. brcg~. Cainplna Grande, 9 - Aceite vos-

.Toso Pessôa. 9 - Peço aceitar fe- Joao Pessõa. 9 - Queira v. excia. sencia ,ncus parabens data natalich 
licitações sinceras pc:lo aniversario aceitar parabens motivo aniversário - Boaneroes Almeida. 
ctc v. excelencia. - Do seu grato e natalicio. Antonio Barbosa, "cha\tf- Cnmpin; Grande. 9 -- Congratula-
fiel servidor Binter - Paraíba Ho- feu,·" chefatum. n10-11os com vossencla data seu ani-
tcl. João Pe,;sóa, 9 - Com aféto e since- vcrsarJo almejando-lhe felicidades. 

João Pessóa, 9 _ sinceros para- ridacle envio-vos parabens votos felhi- Abt aços - Companhia Comercio Pren-
bens. - Severino Borba. dade;5 PRssagem natulicio. Maurício sagcm Algodão 

Joâo Pessôa. 9-Envio v. excia. sln- Mac~do. . Campina Grandt•, 9 - Aceite mi-
ceras feliritacões data natalicia. Sau- Joao Pessoa, 9 - Felicito 1ossencia nhas felicitações pela passagem seu 
ducões. _ Hennes Costa. passagem_ mau, um nnivPrsário naLf,11- a1uvcr,, rio. Atenciosas saudações -

João P~•sôa. 9 - Fellcitamos v. elo. Corchais saudações. Tenente Se- Joiio Cordeiros 
excia. pela data huJe aniversa1io na- veril~o Be.rn~rd° Campina Grande. 9 - Sinceros vo-
Lallcio. __ Joãn de Deus Sales. Silva- Joao Pessoa, 9 - Apresento a , tos felicidade - Laclisláu Ramos . 
110 Rocha cavalcanti. nci~. sinceros parabens pelo seu a ,; . Campina Grande, 9 - Passagem 

João Pessôa. g _ cumprimentamos :~;ario natallc10. - Anchises Go. seu anivel'sario receba meu shice'J 
vosseucia aniversario hoje. _ Sebas- abraço parabens votos coi.tlnuaçã,, 
tiáo Bastos. escrivão do registro; An- Cabeclélo, 9 - Receba querido a'lligo ;,ua felicidade pessoal e c'e todos lh-
tonio Carneiro. Severino Vieira Mélo. eminente chefe meus mais sinceros mllia. - Aluisio Camoos. 
Ernesto Femandes Vieira, Ezequiel cumprimentos pnssagcm auspiciosa dq- Oamplna Grande. 9 - Pec;o acei
Sama Rosa e José Fernandes. escre- ta natallcia. Abraços. Aderbal Piragi- tar felicitações motivo aniversario 
ventes. be. Sub-Prefeito. vos,;cncla. - Hortencio Sousa Ribei--

,João Pessôa, 9 - Aceite vossencia Cabedélo. 9 - Receba prezado i·o. 
felldtncões Instituto Comercial "João ~!W!e a~1~~rs!~!iç~ p~raci~~n~ondtaet1·~ Campina Granêle. 10 - Minhas fe, 
Pes.sôa" passagem data genetliaca.- licitações seu aniversario - Elpidio 
Hortense Peixe. ro. • Almeida. 

João Pessôa. 9 - A v. excia. 0 sil~~?.~~ê~~-t~s- f!fl~fJ:~!~m~:a~~s~~~.\"c; Campina Granàe, 9 - ComissiiÚ 

;1,~ai:;~ P;~~~/~~r f1e~1Jf;me ii1cfrf;:~!= ~:sta~c~~ttifJ1~~liod~1~· ,½~~;'.'.º r::~= ~,~~i~~n~~~~a:~~i\e~~ !~,~~~-r.;~~y~1pr~ 

~~~w :~a~i~,,natalicio Cícero Cavai - noel Rodrigues, Jo_aquim . Maranhão. Jo~~,:;:~~ªhr~~~:11;e~ ~~e~~~1~ ilus-
Joáo Pessôa. 9 - Corpos docente e Pedro _Cabral. Hamilton V1~na, Adau- tre amigo transcurso seu aniver,a

füscente "Escola Frei Martinho" fe- to Toledo, Ernesto Vital, Rivaldo Soa- , rio natallcio Abraços - RJimundo 
licitam-vos vosso aniversario natali- ies. - i Viana. 
cio hoje. - Maria de LoW'des Carva- Cabedelo. 9 - Formulo melhores v~- , Campina Grande, - Con.Llrimenr,.1 
lho. orofessora. tos fchc1dades pelo transcurso nat:11!-1 respeitosamente data hoje • pedinrlü 

João Pessôa. 9 - Nossos sinceros c10 v_ ex~rn. Antomo_ Marinho Falcao. ;\'osso Senhor continue muitos anns 
pal'abens passagem data natalicia de . Cauedelo_. 9 .- _Fehc1to v_. exc1a. pus- govêrno Paraíba pc.ra sua complet,· 
v. excia. Resneitosas saudacões. - sagem_ amve1sállo natahc10. Manoel prosperidade. - Irmã Galzy. superi-
Cicero Leite. Francisco Lima. A1can.10 _Alves. . c-ra Asilo Mendicidade. 

João Pessóa. 9 - Aceite eminente . Cabedelo._ 9 - _Apresento a v. excia. C,,mpino Grande, 9 - Aceite pre-
amigo parabens passagem seu natP- sm_c~1~s f~hc1taçoes passagem se~ ani- sado Amigo meus parabens seu ani-

• v~rsano 1<atahc10. Atenciosas sauda- versa rio Abracos _ De no-t E _ 
Jicj~-iio-P~!J

1
;,re:~ dlp?:;~

1
:

0à vos- ço~~!~ªé1i'.;','sgo_::-e;~lo transcmso hoie bosa. .· · 
1 

s enes ar 
sa excia. meus sinceros r,arabens mo- auspiciosa data geneiliaca, queira vos- . s_amyma Grancle. 9_ - S1:1c_eras fe
tivo passagem seu natalicÍO. - Ma- sencia aceitar meus efusivos parabens. lic1,!çoc_s. - _Adalbeito Ce~ai ·. 

cio do.ta Lã.o corações amigo. Cordial..1 
nucla~úes. Luiz Gil. 

Campina Grande, 9 - Receba no·;
so abraço de felicitações pela passa
~·cnJ nn1\ er&arJo \o·o%encia. Severin,, 
Co bral, Antonio Cabrnl. 

Campina Grande, 9 - Apresenta
mos v. excia. felicitações . Emprêsa de 
Luz. 

Campina Grande, 9 - Receba mi
nhas felicitações aniversário vossen
cia. Saudações. Jo,é Joaquim 

Cnmpinn Grande, 9 - A Guarcla 
Noturna de Campina Grand e sollcla 

Os estudos da Sociedade 
de Medicina Legal de Nova 
York-As experiencias nos 
luboratorios de New-Jer
sey---4A primeira execução 

r E.,cl"sividade da 
para "11 UNIÃO"\ 

I. B. 1l. 

ria ju;tas manifestações serão pres- Nova-York - A cadeira cletrica e 
iadas classes proletarias motivo ani- uma. instituição velha. ,Já ,rm mais 
, crsário vossencia, apresenta vosscn- de c1ncoenta anos de, funcionamento 
eia congratulações. Saudações. Anto- Em Janeiro de 1889. foi n prlnwlra 
nin Nunes Monteiro. Diretor ChPfc vez. que algucm Wi executado eletri-

Campina Grande , 9 - Aceite forte camente. nos Estadoc·-Unidos. Fra wn 
r suict>ro abraço 1notivo felicíssima crimino~o vul3"ar e repue:nanLe. qu·, 
data hoje. Murilo Buarque hnvla assassinado u,na mulher. o .seu 

Campina Grande, 9 _ Em nome no1ne _era Reitt.sh. No anno de 1oe;1, 
do Gremio Renascenca, envio ao i!us- ª Soc,ed,•de de Medicina legal ele 
tre Interventor cordiais cu1npriinen- Nova-York, examinou e a.~omponhou 
tos pela data na taiicía. saudações as experiencias realizadas para sele
João Pinto. p1 esldente. c1onar a melhor maneiro de se en-

Ca111pina Grande , 9 - Motivo aus- centrar uin dispositívo parn exrru<'âo 
piciosa data aniversária vossencla, da pena de morte por eletric1do.cle 
envio-lhe efusivas congratuJacões As expcriencias fôram realizadas. nos 
Saudações. Luiz Lira. · laboratorios, que Edison possuía om 

Cnn1pina Grande, 9 - Solidaria ho- New-Jerse.v. e os prünf'iro': enr,airn; 
menag·ens con1e1norativas natalicio foram fenos co1n uma v1Lél~ de 50 

ri::;g~~~· S~~l1J,;~g;~ si~
1i:~asM~~1~~:to-. J ~~~~~~ ~en:~:~a ~!J:;~~t~~~1 pi~~5a ;~;_ 

Redator Ultima Hora. / ta lica e fizeram passar por ela uma 
Campina Grande, 9 - Enl'io para- corrente eletrica de 50 volts. O ani

bens v. ex.eia. pela passage1n seu ani- 1 mal tombou. Nove 1ninutos depois 
vcrsárío natalicio, desejando-lhe mui- V?lta .ª si, novanwnte. As rxperif'n
l•s felicidades. Saudações. Manoel c1as tiveram que recomeçar Aumen
Viégas. taram a corrente para 770 volls, e a 

Cl1mpina Gro.nde, 9 - Aceite vos
sencia 1neus sinceros cumprimento<.: 
pela data amversario natalicio. Sau
dações. Antonio Graciano. 

Campina Grande, 9 - Solidario com 
as solenidades realizadas hoje, moti
vo data natalicio, o São José Clube 
felicita v. excia. Saudações. Manoel 
Ba1·})03a Lin1a , ;.>residente. 

noel Colaco. Aluísio Pires Vasconcelos. C~mpma _G1ande, 9 - Cong1atui.,-
João Pcssôa, 9 - Cmnprimento Cabcdêlo, 9 - Apresento , .. excia. me ~ ·. exi::ia · t,~·~n!-c~rs~ an;ver~ar•t· ' Ca111oina Grande. 9 - Sociedade 

vossencia aniver.sario hoje. ·- Pedi'" sinceros 1otos felicidades pelo trans- natalicio. - _D1 · . An.onm ___ Queuoga Beneficente Artistas cumprimtntP 

sua aplicação foi feita durante oito 
c.cgundo~. A vitéla morreu. insLanlfl
neamentc. A autopsia revelou que os 
va~os sanguineos estavam congp~: io
·1ados. Os puln1ões e o coração, n5o 
1bstante a intensidade da corrente, 
~stn.vam normais. Apesar desses rc
iUl tados obtidos sere1n satisfatorio5, 
a Sociedade de Medicina Legal con
tinuou a controlar toda umn série de 
"'Xperiencias. As suas CDnclusôe~~ fô
ram. em sintese. as seguintes: o nao 
emprêgo de correntes a.Hr-rnnlivas 
de 1.000 , 1.500 volts de pntcncin, p•-
1-a as execuções capitais e a dcsro :·!?'o 
Das,c:nría. através da cabecá. Assun 
foi decidiclo. a aplicação de· uma c0r
·eia metalica no condenndo, riu,._. 
·levia sentar-se. préviamente, numa 
"adeirn, e a cabeça enco5t.~dn innn·t. 
oola de cob:'e. A execução de Reitzsh 
'oi côroada de exilo. A cadeira ele
rica foi então adotn,cla. rm qun~<.;i to
los os Estados da Federação nor'e-
11nencana. Recentemente. na Fr:1n~·n, 
an se1rn.dor, aventou a idéb d<' ~"~ 
.ubst.iLuir a guilhotina pela caclcira 
·letrica. "Monsieur de Paris" não 
Jevc ter gostado nada da idéia, pois. 
ficaria. assim. sen1 trabalho e não 
se póde conceber um carrasco "Cho
mcur" Depois, como se sab'.". na 
França esse sinistro cargo é tra:-c::
mitido por ~rança. Existe1n as <!C
rações de carrasco. co1no existe1n '.1s 
1obres. Seria privar 0.5 filhos dP 
"Monsieur de Paris" do seu futuro 
ganha-pão. 

Alves, escrivão Conde. curso seu aniversário nainlicio. Mola- r ~am_pmad GiJal!clc,_ 9 - s,n_,oeias t,,.. cordialmente seu ilustre socio bcne-

pa~-~t~ns Pt~~~cw-~o ·-;;,ni~~~:::fota~~~ :~~i\i~a Costa Silva, Inspetor Policia 1:~1- a~etui; G1tquun Pasos e . farr., ; ~}~~;:sºúi~as1~!f!rr:,ioaus~;~~J;ct~taco~ 
sencia e fazemos votos felicidade5 Cabedêlo, 9 - Parabens anivPrsári0 Campma Gra nd e, . 9 . - Ip,ranga ! diais. Moisés Rodrigues, presidente. 
ouem tanto bem vem fazendo todn v. exci,t. desejando-lhe muitas felicida- Foot-baii (:lubc sohdano Justas homc
Paraiba. - Nuno Teixeira e Jurncí des. Saudações. Hermenegildo de Al- nagens serao prestadas hoJe comemo--
Teixei!·a. meida. 1 ando pas_sagem . natahc10 eminente 

João PP,ssôa, 9 - Orlando Téio Cr.mpina Grande, 9 - Receba meu chefe, em~a v. e'.'c1a. s,_nceras congra-
ctunprimenta e abraça vossencia, abraco seu aniversario. - Salvino. tulaçoes. ,_au_daçoes cmdiais. Seve11no 
auspiciando-lhe venturas. Campina Grande, ~ _ Abraços de Castro I!nto, presidente, D1?clecia -

Campina Grande, 9 - Sincera• 
congratulações passagem data natali 
cio eminente Interventor, benemeri· 
to Campina Grande. Cordiais sauda 
ções. Romêu Cavalcanti. 

.João Pessôa. 9 - Transcorrendo passagem aniversario. - Acacio. no M~galhae?, ~ice dito. :!ª'.'-cisco 
hoje ani,•ersario natalicio v. excia. Campina Grande, 9 - Em meu no- Ven.tm":, Secietauo, Jose. Fenena_ Li- Campina Grande, 9 - Pela pasrn-' 
apresento sinceros parabens. Respei - me e do povo deste município queira ma, Joao B":~1stª de Melo: Felici~n? gcm seu aniversário queira aceitai 
tosas saudações. - Tenente Santos. vossencia receber nossos cumprimen- Leite: Seb,ªst'ªº Gama, Inacw Ah es. 1 um forte abraço com votos de pere-

João Pessóa, 9 - Congratulo-me tos pela passagem seu aniversário na - Ai tm Mai ques de Li_ma, Antomo Fei_ · nes felicidades. João Rique. 
com v. excia. pela data do se\i ani - tahcio. Saudações atenciosas. Bento de naudes, ,Tosé MuctOJ do Monte, Rai-
versario que passa hoje com a maior figueirédo. mu ndº do Qu7nlro. . 
felicidade para a Paraiba. Saudacóes Campinn Grande, 9 - Nome Asso- Campma G_iande, 9 - c_un:prnn,e1:1-
- Alexandrino B. da Silva, oficial da ciação Comercial cuia diretoria tenho tamos _v. excia. passagem amvers_ano 
Fasenda. honra pres1dir e no n1eu individual en- natahcw. Dr. Humbe•·to Cavalcanti. 

João Pessoa, 9 - Ab,açando afe- vio v. excia. cordiais cumprimentos . c3:mpma Grande, 9 - Pela sua Di-
1.uosamente v. ellcia. felicito data motivo transcurso seu aniversário na- ietoi '.ª 0 Juventude _Foot-ball, Clube 
hoie comemora. - Abdon Leite talicio com os melho_res vetos sua feli- r~gi;;~;~!;nº~'~\!n~~f!.\t~i~h"s:~~~= 

João Pessóa, 9 - Pela passa"em cidade pessoal: EdeslO Sllva. . . . ço\s cordiais. Antonio Graciano, pre-
vosso aniversario natalício ac;itai Campina Giand7, 9 - Que11,ª pie= sid~nte, José Casado, vice dito. Ramon 
smceros parabens. - ,João Canelo da zado amigo aceitai meus efusn os P~ Medlno Secretario. Severino Graciano. 
Silva. raocns pela pnssagem deste dia . tar, tesoureiro, Adauto Rocha, orador. 

João Pessôa, 9 - Aceite Y. excia ausnicloso pai a nossa Campma Gian- Campina Grande. 9 - Diretoria Fe-
smceras felicitações pela festiva data de, Bnto Lira . . . menina São José Clube tem a honrn 
h?Je, seu aniversario m,tahc10. - CantP1'19 Gra!1de. 9 - _Queira_ iec;- de cumprimentar vossencia feliz dain 
Vicente Ltma. ber me_us sln?e10~ cumpn!11,:ntos da-~ aniversário natalicio. Generosa Araújo, 
. João Pessôa, 9 - Exulto íntima sa - 11atahcia vossencia. Saudaçoes. Jose Doninha Leão. Benvinda Feneira, Ma-

Campina. Gn:nde, 9 - Em nonv 
?attli"t.ano Esporte Clube e meu nome 
pessoal congralulo-1ne com vossenci~ 
pela data seu notalicio . Como cam
pinense orgulho-1ne ser conterraner 
um dos maiores paraibanos de apó 
Revolucão. Saudaqões. José Lopes d 
Anórade. presidente ---------

LEGISLAÇ _40 E JUS
TIÇA DO TRABALIIO 

lisfação cumprimentar v. excia. mo- Camara, . . ria l•'erreira, C&nnelita Silva, 1
1
1vo transcurso natalício com os me- Campma Grande,_ 9 - Parabens poi C11mpina Grnnde. 9 - Motivo pas- SO' OS EMPREGADOS SINDICALIZADOS PóDEM RE 
h?res ,·atos de perene; felicidades.- mais est~ prn1;3:véi_ a colhida. Abrace st1gcm hoJe data natalicia vo_ssei:cia • -

Ehas Andrade. velho amigo Aitiqu1hno. º . queira :sccitar sinceras felic1Lacoe~. 
_João Pessõa, 9 - Minhas felicita- Campina Grande, .9 ~ M,u ~bia~o saudacõ~s. Raquel E Costa. diretora 

coe_s pelo transcurso aniversario na- amigo pela data hoJe tianscone. A,- grupo C. P rocopio. 
!alicio vossencia acompanhadas pre- berto Saldanha. . Campina Grande. 9 - Centro l\10-
ce_s Pelo prolongamento sua preciosa Campma Gran~e, 9 -. Ao ?1gno ":- toristas Campina Grande, solidano 
e~Jstencia. Saudações. - Joel Fon- imgo, sentmdo_ g_1ata sat1sfaçao mot1- justas homenagens serão prestadas 
seca._ vo s~u an1v.e1:san_o nat~hc10. envia.mo~ por todas as classes prolctarias e.o
. Joao Pessôa, 9 - Motivo seu nata- cordiais fchc1taçoes, faz<;nd? votos o memorando aniversário vossencm. 

h.c10 QUeira VOSSrmcia aceitar minha$ 111potente GU?ll'a lUUJt1phca1 e:,c;sr d~ia envia benemerit.O campinense as 
smecras felicitações. -Epüanio Inda- para beneficio Estado ~sp~c1~ meN r mai\ sinceras congratulações. Sauda
lic10 de sousa. nossa querida Campina. '_ar a ª~ e- cô~, cordiais. Ornilo Araújo, presi-

João Pc,sôa. 10 - Grande rntisfacão ves Barbosa Leite, Sev~11no Ba1bos~ dente. Franci,co Paulino. _vice dito. 
enviar minhas felicitações feliz ani- Leite e familia, J?ªº Vngolmo Ba~bo Hermlnio Soares, secretano. Moises 
versário v. excia. Tte. Santos ra Leite e _familia. P.,.niom_o Ba\ osa Rodrigues, tesoureiro, Manoel Floren
. Jo~o Pessôa, 9 - Aceite mi;1has feli- Leite e fam~lu;, e Jose Mana Ba1 osa Lino. orador, Emídio de Sousa Cle-

citacoes Passagem data natalicia vos- Leite e famili~. · . _ mente. 
senc10 Sotero Cavalcanti Campina G1ande, 9 - Smce1amen Campina Grancle. 9 - Congratula-

João Pessóa, 9 - Com os meus cum- te solidario Justas homenagens dia ª: mo-nos data natalícia v~ssencia_ c~1: 
pruncntos formulo votos felicidade nes-1111Yersárlo vossen:ia envio respe1tosao vlando atenciosas saudaçoes. P1:1mo1. 
•mI._Sauclncões. João Cnnha Lima.' e ~ratas saudaçoes emmente amigo. Campina Grande. 9 -:-- Respe_1:osos 

CLAMAR PERANTE AS JUNTAS DE CONCILIAÇ~O 
o ministro do Trabalho em des-

1 

não póde ter aplicação cstricta. scn· 
pacho anulando ·'ab initio" .um pro- cio. nrcrssario:-,. h:?.rn~?11:_izar ? s~u co1; 
c...essl1 da Junta de Couciliacão e Jt~! · teudo com as conCiicoes iecn•cas r . .i 
gamentos. no qual r..ão havia. ? r1~('b- i~1ct_u~iría m_?derna. ct~, ... que cc·:t~~ !n~~ 
m-::intc provado a sua quahoadc .t~ 1 cah~h.des 11ao compo1 Lcdn 1. p.'1lfl .1 .• 1 r' 
sinàica.Jizado, fil1not_1 3.. . ,ioutrina t~<' \;m rlia pora que todos os emprcg:r,d ·~ 
c

1
ue só os emprcgarlos s1.1dir..::i.Jizaclo1-,, ç,ozen1. ao mesmo te1:1po. elo rcpou~) 

podrm redaP.1ar perante as Junta'i 1 ~.e1nansl - ~orno~ '("rt·.1 por exemplo. 
ele Concilioçiio e Juigame,,to em fo. 1 o caso das empresas d~ t_ransporte, 
ce elo dPctzto 22,132, d·J 25 ct~ n0vem· 1 A cs~as ex1gen_c1as tecmra" _suboi·
bro de 1932 que lostituiu êsses tribt·- dina aliás_ o artigo . a conces~ao c<cs 
nsis de tra.balho. 1eri~do~. c1v1s e ~·ehg10sos e nuo scnn 

T~l restrição não implica en1 ,.le<io~ 1 fóra. c~c prop~sll~. con:prcende;· o 
becliencla a liberdade sin<.lic?,1, lnsti r ~?,:~d~ca~t~,aé pi~m;;~~af1~

1
tfc1~º cii;~~,/~ 

Luld~ por pr,eccj~o con~ti.~.~ic~~:~:1.\..H,? a rn~ dia ctC repouso por sc~nrnna. o 
(inp1C'g:tdo qt,e nao ~e Sll'LJC. · · -· qual nos lilnites das exi•rcncias tcr-
pen.5a O ampHro da JU:sUçn do Trnb l nicas ela emprêsa será 10~ ctomlllbO..,, 
iho. bem como. IU\S n1e .~mr .c eondi 1:õ1 ~;. nn·, 

nt~.°sªºr!fcsilôa,_ 9 - _Queira_ aceitar ~n;- Jo~~,J~f~~ng~~;,de, 9 _ Firma P . C<:- cumprimentos data hoJe . Nesto1 do 

" •xpres,ão ª,~rJa,:/:J~s~t~~m~':'it:!•Pc~o sar felicita yossencia pela p~ss
1
as::~'uª~ CoJ~~;pino Grande. 9 - Sendo mo-

lhe ão prestadas Paralba reconhe;iéiaº seu ,aniversano augurandto s~;PParal- tivo regosijo rosso E,tado_ passage ~1 E,,ta a doutriua firma<la i.,elo atuc., 
Abrn_ros. Manoel Tavares Filho. · governo fe~undo bem es ar vosso aniversário natahc10. que10 •1J imstrc do Tnbó.lho 

1rriaclor civis e rel•.g:osos d'l trad i,.. o 
local. 

Jo,.,, Pessõa. 9 - Ao grande bemfei- ba. Saudaçoes. 9 - As irmãs e cumpriment:ir benemerlto cont~ira-
lor d·, Paraíba . b campma Grande. . nco pela grande data que hoJe tian.,-

E' 0 principio geral do c\C'M'nnço riu 
7 ° clia. hercl~clo ela mais longa trorll 
~ão e unit:ersalmrnte aceit.o. ,,~,.,., n,t.;llciosm~~~~1J;r~a~~saf!~'; asílados do Asilo_ Me~dlcidade De:~d: ,-nrre cordiais saudações. Paulo Bra-

Otnciho F'iiguelras. · Ca1id:<de cumpnmencam seu gr sil. . . .. 1; l'E~C,\ '1('0 u< 7 '' 011\ E 
J,,.,,, p . . bcnfe1ior. campina Grande, 9 - Cec1lia Lel-

Do aplicação clêsse pri.1cl,"n r1·,i 
do rcsnltn iJnediatamcnte uma cUc:~ 
criminação ele ordr.n ;Jrá1 kt1. Quanr!o 
o opC'rarin trabalha toda a scma'l'1 
i!sl.O é. da 2.R 80 sUbndo, O dt•scapr:•) 
lhe I!' nsseg1)r::tclo no domingo. n:, 1 

sendo passive: este1:clcr n cstr o tr·m
po do trabalho. 

'º'JJ~lt·, .. ,cs,on, 9 - . Cumpnmentamos campina Grande, 9 -_Efusivos ?um- te, ·professora, e alunos da Escola Hl' llD!'.DO D,\ MAIS J,(,NGA 
1,,, f ·i ·'.mente vossenc1a fazendo vo- pnmentos com votos fehcidades trans- Governador Ar~emu·o Figueirêdo da 
\1llo.'1i;Hlade pessoal e seu govêrno. curso seu aniversari? natalic10._ Sau- Fazenda Logradou\'O distrito Fagun- 1 JtAnr(·:,O E UNl\"ERSAL~1f'.N rr 
Nét Drns de Freitas, Antomo Dias dações cordiais - Sa Cavalcant1 , pre- des enviam vossencia respeitosas sau-Ji,,~ ;•ri~to Maciel. . feito de Pombal. . dacões passa1tem naialicio. 
,·ia . e _e~soa, 9 - Omar Teix~1!·a cn- campina Grande, 9 - Aceite_ meu Campina Grande, 9 - Sinceras fe-
Pn a~r-~;'\ since'.'º.'. votos fehcidades cordial abraco votos muitas fehcida- licitações trans;>urso a1:1iversário vos -

.Jri:i.,, .-~ natal1e10. . des _ José Fernnl. . ,· ~enda saudnc-oes. Bas1llo. . . ~ 
\f·r,ãn Pes~oa 9 :- Parabens feliz anl- 'Jampina Grande, g - Func10nai10s Campina Grand_e,_ 9 - Felic1tn-or.s 
a de ~r ,Jo,,o Bernardmo e Dulce Mas- R•cebedoria de Rendas desta cidade passagem ·anl\·ersano natalic10 vos-
Joüo eita~. . . felicitam vossencia passagem anivcr- sencia. João Matos. . . -, 

d·,ta Pessoa, 9 - Fehcito v exc1a. cario natallcio reiterando maiores vo- Campina Grande. 9 - Fehc1ta 0 o"s 
ro niHvcrsãrlo. João Martins Lourei- toe felicidade pessoal - José de Brito, seu aniversário hoje. José_ Trigueiro 

,Joã . . . ,elo diretor fo milia. João Mendes familia . 
r,,,. 0 Pe~oa 9 E11v10 v. excia. sm- 1 

9 Díretol'la campina Grande, 9 - Em meu 
cAr?° Pnrabens pa ,_agem ,eu anlvrr- Campina Grande. i:;-tula-se dia nome e no do Bairro de Sã.o José que 
h1n º1 natalicio. Mana Estela Barreto. Ho_spital _Pedro. I 1 co~i nciosas sau- lhe deve uma constante_ e deci<llda 

/,onana do D. E, P . arnversano vossenc a· e nssistenc,a espiritual env10 votos te-
ta~?,ªº Pes.sõa, 9 -- Respeitosas felici- dacôes - Dr. ~evennog C~- Diretoria. licic'ade pessoal . c_om m~(hores au
t.auc'S trartscnr,o hoje aniversário na- Campina. G1a?de, felicita passagem gi,rios seu proveitoso g_overno Parnl
Di lo ,os,;encia. Sargento Severino Banco do Comeic10 . , torla. br. e particularmente a nossa terra. f. . antversn_rio vo~sencia - DJl:etorIS: do Abraços. Luiz Gomes . 
n o, o Pes~on. 9 Pelo transcur.,~ CAmpma G1ande. 9 A rnnde a- campina Grande, 9 - Aceli.c ef11-
a~t?hc10 v, excia. receba nosso cordini .. Edr.n Clube" q.e campina ~; em do sh as relicitações seu. aniversário na-

1·1~0. Ercma e Floria Medtuo,. presenta felicitações pela P~ \ 08 de tailcio. Abraços. Alfredo Dan tas. 
,JO'do Peatôa 9 - Receba rhéu abraço anlver6n11o vossencla razen o vs~u o- Campina Grande, 9 - Luiz Gil e 

in,.:ero feliz <.!ãta hoje P~dro Lopes. felicidades e prosperidade dfb s!u- fam11la cumprimenta':' ilu,tre chefe e iuiº"º PeaSiJa. 9 _ Receba v. excia I vér~o pró! da glorlos~ P~!!id:Óte , am1!1o transcursç, 9n,ver~ário nataU-
lllJ tnceroi parabc1~ data auspiCÍQ• 11n~oe5 - Pedro Cesa · P 

ACEITO" 

R··~p0udenc'o a uma consu!tn tii.. Si. clrlcln<-: n..c. non\cniC'ncü-'l."- rlt oru<.•J1 
prln pplo Mlm,terlo do Traoclho • técnica, o descanço não se pmlc•r V<'
Con;;ultoria Geral de. Rep11blica, o ,; · rific~r no domingo, entno o trab>:111'1 
nhor Franci~co Campo~. tit11ln.1 r,1 Lleverá ter inicio de srgundo.~fciro. 
Justtra, enviou ao ~r. Valdemar Pr-1- 1C clrc.crinco sr vcrifi".arú ·,f"!'--1 Oll r1,l 
cão. o seguinte aviso: e; mlquer elos clia.s rnbsrqurnws 

Senhor ministro: Resumindo. pr.recc-mr rrdc -l('VC :i• , 

A,::hai1do-sc vngo o cargo de Co~1- .i.;sim <''<111fr·~ 10 o cont<'údo cl:.i. :111,~r,1 · 
:-:"Ulior Ger:11 da Republica, e parecer.- - Torto opPrélrio lerá dircilo n. 111n 
do-me urgente a materia de que ira- dia de repouso 001 se,n,i,ia 
ta o Aviso n ° I E-3146. de 21 ele cl~- - A duração do trabalho comec11 
ztmbrn último desse :\41nistério .reh tivo na se.na'ln não ened~rA ele , eis 
tlvo à interpretoção do artigo 137. ,,J.. ctias; 
rea "rl ", da Constituição. tomei a ini- - Resaivados os casos cu1 que ,k 

ciail"a de apresentar a vossa exrelen- cxigencins técnicas cio serviço rn rl1-
r!a o meu ponto de vista a respc·<to quem outro dia, o repouso se vcrlfl-
do assunto cará aos domingos 

Basta a. consideração da parnllz,,- Renovo a vossa exrelenm,, a ex 
1,ão. :sof domingos, de todas a; ati,1- prcsi,ão da minha cita estima e c11, . 
dad~s economlc&.s O profissionais, pa tinta ronsidernçõ.o. 
1 ~ mostrar que a relJl'II da ailnea ;,. · , " , Francis.co Campos 
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VITORIOSO NA AUSTRIA Oi • 
NACIONAL soc1AusMo 1Ult1ma Hora 

( DO PAiS E ESTRANGEffiO ) 

COM A RENUNCIA DO DR. KURT SCHUSCHNIGG, O PRESIDENTE MIKLAS CONVI· 
DOU O SR, SEYEZ INQUART, MINISTRO DO INTERIOR E DA SEGURANÇA PúBLICA, 
PARA ORGANIZAR O NOVO GABINUE, QUE E' COMPOSTO NA SUA MAIORIA ABSO· 
LUTA POR ELEMENTOS NACIONAIS-SOCIALISTAS - O NOVO GABINUE AUSTRíA· 
CO RESOLVEU PEDIR AUXíLIO A' ALEMANHA PARA MANTER A ORDEM INTERNA 
DO PAíS, NO QUE FOI PRONTAMENTE ATENDIDO COM A ENTRADA DE TROPAS NA-

ZISTAS EM VÁRIOS PONTOS DO TERRITÓRIO DA AUSTRIA 
VIENA, li tA UNIAO> - O chau- r 

DISTRICTO FEDERAL 
Os I tt\UALIIO:, U.~ C:O, fll lttS-

('J.\ OO;.. SECRETARIO;; OE 
1 \ZEXO,\ 

ltlO li - L\ ~ ) - Conti11ua 
inteu5a a .,1lividade da ConferenciJ. 
do, Sctn·1.Hi<h d e loucnUa do E,l.1 
doi,, que se \'('lll re.i:t.lizando nesta ca
pital -.;ob a pre~ident1a do mini,tro 
Sousa Costa ~a reuniã.o de hoje. pe-

J pa!\L.,. tlo 'fra.balho, minbtro ValdL·· 
mar J .tlef10, vem. pre,idiutto :h rru .. 
1 iú<'!'oo ,t.a ··omi ·-Gão rncarrc;ada de or. 
p1 ni.r:.tr a representac:ão flo Br3.,,t 1, 

feira. rlt- An1ostl'as de ~ova York, em 
.1..!t39 "ª 1 cunião de hoje, foram h 

tuda.do:--, vario~ as!)unlo~ 1·eltttnlh a 
tnP"-Jn:t I etne'->rntac:ão 

RIO GRANDE DO SUL 
rOI:'l'( .'\U.GIU:. :,08 L.11\ 0\'IH 

OE C.'.L()lt 
~,~g/~n~~h~;~~n~;~ª ª~~~u n~ar~~J~scíto Hasteada a bandeira nazis· 
te s i)r~;-;;ra0 ac~~1:se ri1e(~ª~~~~;~i!

1
- •a na chancelaría de Viêna 

!)f~~ta~'t~!;~.:'ia ª todo instante, um - A Inglaterra protesta -

TROPAS NAZISTAS PENETRAM 
EM TERRITORIO AUSTRiACO Jr.. manhã, disr utiram r ap1·0, 11·am os 1 
VIENA, 11 1 A UNIAO, _ Ul'gen- secretários o regimento i11tcrno, ria- PúllfO ,\LEGRE J. - \.\ :._ 1 __ 

te - Noticias a inda não confirmadas 1101·ado Jlrla comissão ontem e-.c~lhi· O ln">t ;tutc, Heltorológico, a J)l"ilJ)O~i 

:!'r':..~ia: ri~;t~~~asa~~t~~!Ie~~av:~ da O sr Oli,•eira Franco, delegado to do calor reinante nesta eapital, que 
Brenau e Salsburgo. 0 govêrno cio Paz·á, f~i ~rlamacl~ , ·_i<' e-~re!)idel,t ·"· ~ss~unr. 1u_·?pl)r~l'es não ,11ingidas ha 
manteve-se en1 comunicação telefo - ela Conferenr1a, por 1ndt<'arau elo de- 1m u1to, 1nfonna que Porto Alegre St" 
nica, por intermedio do Qu.ay ,ct'Or- lr;ado de Goiás. lendo sWo mdi,·atlo, cnconlu sob uma onda el e calor, sen. 
~ay._ com as chancelarias inglesa .e . peln ministro sou~a Costa , adu!<t ,·e- do o fenomeuo 1·ar:1ment, obiritrvado 

:
1
\!~~~: d:1.oc~~~g1i-se- cios rtconteci- l tH·csc:-ntantrs. para a cotnb-;ão l'entr:ll. 

1 

Hf',ta f'pora 

ao.ooo auARoAs cHAMAoos .,o A França quér discutir o 
sERviço ATivo caso austríaco _ A Itália 

ccX!~Ns~i,~~c;11;;g~~t;~0t~ ª~ ;~~;;: se mantém indiferente 
Ourante o tha, a Conferência reuniu r.o aliD 30.000 guardas, convocando, ___ _ 

t:imbém, todos os reH~r\'istas . 
Inquart ao as.stm1ir ~ chnncelann aus· 

O GOVl':RNO ALEMÃO DESMENTE 1 « duas ,ezes, a fim de org.11úur a, . ITALIA 
UMA AFI~~~fc:g DE SCHUS- •uh-comissões que se· enrar,-e~,u;\o <I~ 1 PnEOC'UP\('IO DL JIITJ fil (O'I nENUNCIOU O SR KURT SCHUS- trinca. Leria declarado que o novo ga

CHNIGG SENDO NOMEADO l "'~1cle res~Ivcra pc~1r a ux1hu á Al~
CUANCELFP.. O SH SEY'RZ IN- m.,nhc pa1a que lo.,se mantida a 01-

rqu·e.,entas :t-i té ~e:.. .\ ,Tú.\ÇAO .\eSTJ1I.\ C \ 

QIJART rle.n na Ausl11a. 

VIENA. li u\ UNIAO) - Schu5-
chnigg apresentou ma demissão ao 
presicten Le :.\likhlS, sendo nomeado pa
r:i. ésse cnrgo o sr . Seyer Inquarl, mi
nistro '-lo Tnh~ri01· e• Srgurnnc1. Pú
hlica 

O NOVO GADINf:TE AUSTRiACO 
PEDE AUXILIO A' ALEMANHA 
PARA A MANUTEMÇAO DA OR
DEM INTERNA DO PA1S 

VIE~A. li tA UNIÃO> - O sr 
Se:;cr Inquart acaba de ori:anizar o 

UMA DECLARAÇAO OE SEYEn IN- ~i~~i gl~~~;i~;d~tl~ot ~?;~fe~;;i~ 
1
';..,;i~~ 

QUART '1His-socia1Lstas. 

BERLI:VI li 1A UNIAO> - Urgen-
te -O governo a lemão desmentiu a Jl,10. 11 - 1.\ :-. 1 - O , ,. º"'°' 
noticia divulgada. pelo chancelí'r ... ontonra.. rcpr('~cnlant.(' d0 1,:.;o Gra11-

~e~~~sc~~~1!ct;eg~\~º ,\?t~~afu!~}c~ de do Sul na Conf~rénc·ia ,lt" "c<rrb -
Austria. exigindo. cmn prazo deter- rios de fazend:1.. apr('St'ntou uma in
minado, a constitui~ão de mn govêr- dica.rãa no ~entido ric S('rr,n ;ts 11nlí 
no C(!mposto de pessôas de confianc:i I elas esta.duais custeada. s pdo. govón:o_ 
de Hitler federal , uma V<'Z r1ue as mtsm~~~ n,lh 

o ANIVERSÁRIO. :;:~1:;~ l'('~f'f\':l ela, torra~ mih1u·r~ '4' 

ROi!.\, 11 - i,\ X l - C:011>\a, 
ainda sem ronfirma~ão oficial, que o 
l hanrC'l<'r \dolph Hitler n:ío mah, '\' 1· 

~it 1·:'t a ftalia, c·onfi,rme Córa preri\-
to, t-nt ,·011s<'q11enci,t n~ ~ituarão a u, . 
hía.("~ 

POLITICA 
-~~i:ri~

1
-·,~: ~~uYN(~tc°

1
0 -;:t Ur~~~~~ 1ot a~:i~~i/1\'.\/e,~iirr~i;~d~~l,egaiN~t!; ONTEM, DO PR. A l.lC.JJT OiltUC .\O,\ .\ Ll .lll'l~ht D [ C O L O N f Z A ( Â Ü 

J_s~r_BAM ronosl 
Na Jnglalena , o, jnize~ não 

sómente são \'ilaJicios. cmno 
exercem a judicatura sen1 limite 
,le idade. Porém- morrer de ,·e 
UioS na fun('ão. Ora, o novo mi· 
nistl'o da Jusli~a. lord 11:lilsham. 
não roncorda ron1 bso. )fa.1ulou 
levantar uma lista de 1nagistra
tlos inais ou menos senerto~ e 
achou que êles eram em nun1ero 
de 10.000! E acusou-os de, em 
tnór parte. dormir dut·ante os 
tlebates no pretorio, ou digeri! 
la.bo .. iosa1nente o almoc;-o, ou se1 
hUrdos! Em consequencia, não 
podendo demiti-los ou aposen
t.1-los, ronvidou-os a abandona• 
a fun('ão, a fhn de sf"rem rejuve
nescidos os quadro!> da magistra
tura britanica. Mas os 10.000 ve
lhos iuizes não ligaram. Então. 
lol'<l Hailsham rPsokeu que na 
p1·oxima edição do anua.rio elos 
tribonai'i os nomes dêles não fi
gurem. Serão ronside1·ados rmno 
mortos 

;.'~"nfi~:~~ to~~~i~: f~~~fanha, pa- 1 SI DR O GOMES \ LLI no,- noh ·1 rr., Ih 

A JTALIA N,\O DISCUTIRA O CASO I A . if - Ih 't!O. 11 - !.\ . ' 1 - \ Lighl en-
AVSTRiACO I S man estaçCeS QUe C 11011 ,10 Dc)larlamento :,,'ational do 

A fôram prestada• 1 
'<rJ 11:1.l;to a rrla~ão dos S<'l'S fnn~iono-

cl ~~~~\n~\g'~~1 ~~'bi~ ; ~t~~~~ :; r·os p.tr:t eici!o da k; tl ,h tio" te, · 
àeria inantcr comunicaç-õ.o para ri. di;j- Auesar de se ter ause11luclo de:.t~ <:O•. :\o quadro de condulmí·:,, ino -
cussão dos problen1as 1·esullantes ela capital, por motivo do tran5curso, lm ueh·o, e esmerilh:ulor<'.:!, a referida 

I ~l~~1St~O ;~;it~~ra °J'~t~:ii~n~rs6~fa.iis:~~ 611~~:, leº e~~i'nrat~ii~r:g:~~~. ~~~~~}~~~~ on J>~·l•~:t ,\legou_ falta UC Pl'O.fi!,"ion:li 
refletindo; J.ssiln. um:1 soma conside- tn.c;ões que lhe q'..1!ze~e1n prestar. o brasllearo!-,, i·azao porque nesse Jlonfo 

1 

ra,·el de influencia alemã. dr. lsidrn Gome• foi alvo de signifi- nao 11óde atender de maneira ab,o-
A .. re:;posta do sr . Mu.ssol~ni _foi ne- cativas homenagens, por pn.rte cta°' luta a.os dispo.,.1liYos legais. O mhus

~alnr., porqua!1lo :'t Itáha nao mteres- tl!lSE;es operarias de nossa terra ,ro do Trabalho ordenou que o 111·0-

~1~%e~s qurstoes interna, das outras fó~~ Jt:J!'~~él~B~i d~o·~'.5i~~:ªGg~~~ '""''º sôbr': 0 .,,,unlo volt""''" Li;-ht, 

A BANDEIRA NAZISTA HASTEA- ~~;<;~~~ttm~os ci;~is~~1o de B°Jt~;~ri~~ ) ?,~:ni'~~·t:. ::;c~:~;:~a!"º"" ,lorll-
OA NA CHANCELARIA AUS- Araújo, Idalino Ftancísco Xnviér 

TRíACA 

I 

Rozendo Francisco da Silva, Joa(f-lim 
Pereira do Nt.scimento. Manoel Ma

VJENA, li tA UNIA01 - Urgente ria ele Fíguein·do e José Al•.'e,il de 
- Foi hasteada a bandeira nazista no Soma, que lhe foi prestar a manifes- 'tlO, 11 - 1.\ :.. l - \ c .. taeãr. 

ed~!~°si~~if1~:nii~~a;inc:!~~tecª,;1t;;I~ 1 ta~;~ ~l~~~as~;: mesma . falou o sr do cambio, hoje, foi a seguinte: libra. 
1 tórin elo nacional•socialismo austría- João Beli c:;10 de Araújo que. nunt rá- ~8',:ll3; franco, ~586; Iü·a, '\93I; mar-

co. pido impl'O\' i$O, . disse da grande sim- ro. 1~~10; escutlo, S827: fram·o suis.o, 

1 QUANDO SE DEU-A ENTRADA :~~li:ei6u~o~ ~~er~~ro~o p~~~::n~~~ªs~~ ~, .. ,ti: dolu, 17 m: e peso, ISSIO 
DAS TROPAS ALEMÃS guindo-se-lhe com a pala\TP~ o st :\o B:1nro elo Bra!!,il, ª ~rama tle 

o cn11110 

O B 'úSll é um pat no1m. No.,w 
,men.sa extensão geogru/ica e as no.,
as multiplas possibilidades c.úgcm a 

cooperarão do braco e.<tra11geiro pa
re, J)oder se desenvolt•er. A imigra
rão longe de ser um mal. e paro no 
11111« necessidade. A deJiciencia dn, 
meios de transporte e de comunica
r6es creou um problema noro para 
colonic.arão do nosso pais. Veiu /ar,o
reCPr a formação de ·'ldslos" raciai;. 
As colonias japonesas de S. Paulo, 

~~n~f'g~:,~~08
são v;;~~~;,~~°,;~;as e;~ 

lamcntavel isolamento em que f1C'Qm 
esses estrangeiros. Eles não são cul
pados cli~so. A nos e que cabe a re~· 
ponsabilidade de que isso aconlt('a. 
Ndo rrctamos do assiwto de uma 

maneira racional. Os tecnicos iá mas· 
Iraram os inconvenientes de seouir 
lal politiea de colo11izarão. O governo 
cogita da fundação de um Conselho 
Nacional de Imigracâo e essa med:· 
da e altamente louvavel Cumpre " 
nol'll organização. estudar 9s proble
mas referentes a. im1grcu:ao e e,t, 
assunto deve e precisa ser reso/1•1dn 
de acõrdo com os interesses e as ne· 
c·essidades nacionais. 

,origi,ial T. B R., 
IclalinQ Francisco Xn\'iér, orador dn ouro foi rotada a tnS700 

1 
VIENA, li tA UNIAO I _ Urgente Sociedade Operaria BenefiCPnlc, da " D E z E s E T E " 

deOu}:!d~~;~~~i~);v:.1·os~'::)::e "':: ~inie~t~!ª::-::~tfesá.sinli;~~a:riis t~~:l= qual aquele distinguido conterranco ,, m :,.,,\,;T1tE:, DE ,\\ 1 \('.,O . , 
g1·ades de uma j:tnéla da triste torlo austríaco. nas imediações de sogo d~e~~?J~.~itgomes respondeu, sen - lllU, li - 1 \. :,.; 1 - Dois tlesa,-
prisão de Szegedin saiam, a.no, Brenau. sibilizado, áqucla prova de aprec:o lre~ d<' avwcs verifiraram-s<" hojc1 qnas1 

1 seguidos. para o eéu livre. os sons :;;; tendo para com os m anifestantes pa- á mesma hora. n:io ,e sabendo ,e vai re1n1c1ar O ciclo dos 
maviososo ou plangentes de um A ITALIA CONTINUARA' A MAN- la\'ras de sincera gratidão. A' noilP hou,•e ,•ili! ,is \o locais do, aciden 
, ·iolino. Do outro lado da rua ia- TER INDfFERENÇA PELA QUES- gentilmente cedida pelo comanclante trs ainda :1~0 ;on:egu;ram ,:h,gar o~ romances h1SfOriC0$ 
se fazendo moca a linda m,.nina TAO AUSTR1ACA qe1mdiroprlc1· AlndMradl.e, adba1;,.ctal ~e mu- ,oconos l'm a11arelho ,·aiu no altc ----
Rose Szeniesan, que cada di:t sr s1ca a o ic a , 1 nar o ,,s ª "º rea- • 
sentia mais como,·ida com a mu- ROMA. li fA UNIAO) - Infor- ~;º~\;)~~~1c!;,tr~~'l f~~en~in~.'k! ~~~:' do lllOrt'O da Bahilonia, loc,a) qu,\'; i I o que diz o "Diario Cario• 
sica, ao ponto de amar em segre- ~:~~~s d~olhgio~ªe·~·nonos dm1·2eemios haapv1e·orxio- - Ainda por motivo do seu :rní - •i10,asrrfo~'riavmel ,,,'oªb. r,·1i'.11•:, deo,,11ep•·:c1~et·~',·,~oo<·,u,u,.c- ca'' sobre O romance do 
,10 o adi"ita pl'isionPiro, que nun- versário nn.talicio, o dr. I sidro Gon1e·, ,.. .... \,; u 

c:i /ir~. ~m di,:t, a j?vem não re- ~;i~r~~~1º iiJ;/~:;;:it~ e~ie fac~tá~! rrct'bru nume.-osos felicitacóes de a - c, a\'ia!!orcs ,,stáo incolumes, poi, sr. Eudes Barros 
~!:a•u a en~a_<'ao e. a hora. da. ,·i- quest~lo interna da Austrin. inigos e adnüradore5. por cnrtns, que pódcm hl'r vbto~ fazenclo aceno~ 
~1
1
erep~~o!

1
lr;;a~ .. i:i:~:~~~tc~~o r era cartões C' telcgrimas 11a.ra m, socorros, r1ue se :l.pro"limam. 

o cl:issico µrincipr encantador o\ INGLATERRA PROTESTOU ,=:::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::-; CJutro apa, e lho caiu na rua \'Ntnule nro, li , A UNIA01 - O "Diário 
mm qur sonham. ma, um pnbJ"e IMPRENSA OFICIAL dr Jnhaúma, partindo-se pelo meio Carióca de ante-ontem estamp~~~~ 
'1,·elil!'eº,' ,q,mue ~r~1rmg~,·ap,olc1·t~,?.'oº. cPúmo1·,- LONDRES, 11 ,.'\ UNIAO, - Ur- ~ahan~o-t;,,r qtu,i milaerosamentr o• o ··cliché " do escritor pnra1bangmen· 

, , , , gente - O govêrno inglês enviou um drs Barros, faz os -seguintes c ·riro 
11cm : o amôr. todo feito de admi- nrotr.,10 ao Reich contra a lntromis- ,\o, dcH.IMc< d.1 lmprtn 1 ,,;:ulores !.á~~~~s!~i::P aº s!~uecf~:;',i~~~o ~~~imo 

~1;r:r.'l ~C~~!~~i:~:::~llêr~U ~~S~!E: l 1;~;;:t!~::l{~Jr¼J.~S~~!;f1~~ d~1;: ~fj~~l~,tr~~:~ Hl(i~O, 1~~1~1;1~)~,ld~ JtO~;;bc" OS .1n-.rrlhn, sfo do 11pn CS- ~;r; . .1~e~O~Ot~.~ii ~~,:~~~· dopi:1f; 
se para eonlinuar a ou,ir o ,·io- ! n paz da Europa._ qu1e1qucr ou1r11 p11blic.1cüc,, "\ECFs..; \Ili,\ ,; (' \OJ'R);l'1.\ nt. ~ •• ~so Beda11trno1~. vq,:1,c rºe:-r,~~ao; ciclo ~nc.:; 
lino ,éssP. sim, enrantador . .. A AUSTRIA E' A ALlilMANHA.. como t1mbcm a rcnol'1cjo el e .)f: t,,J'J1\'[" I',\ P.\R.\ F.l'f?TO r,r ;~· genero ht;rano Ql}e .. ce~:::; i'i'. 

,\ ' musica Pm die•os, fr•n·e·s·s .,ss, nstun, dcsu folh,_- cn,- E11, ,<EGO Pl'BJ.IC'O Paulo S~tubai "Dczesete . cem ,.,1no 
, ingleses tradicio~;listas ~ ~ha'- VIENA. 11 <A UNIA01 - Uma Qurnlo O '"' debito nfo for ,., I- ~~1~ 11~ c\~i':'i~ov~~~';,~!;'t\;,~, sedQ.,( ;•~ 
mam •• musica em eonsena". ;!,',~~li~!~tadPcn~ft~ra\aJ;"ig~rethin~: dado fUú. li - 1.\ -: ) - 0 m1•1isll,, nossa fOl'nl!lCÚO social e pohtl

0
C::; 11,. 

~~~-~ e-1·:,·r~~.1;ta u:t(;;~-:ne~1~e ·~1;!!- pntrioticos até postar-se diante o p R o e E s s o da. GU{'lla hÍÍ('IOU ao mi111~h'o da I lürte_ (J ~ellff1l~ l~/'~~~~rq~~I: ~~ ctt•· 
,:ra\'e rrrnlla, cujo estandarte ela ~tde da .. Frente da Pátria". gri- J ,i- "~: Jletiill<lO ª"'·". "" lllh'n cntoi ;;f,.~~n~ ui, t, abalho' intenso d,· ""t:: 
('J·a d~sfraldado por sineiros. t:indo; ·· A Austria é a Alemanha!"'. eiu :-;ao Paulo que ,10 inspetor de JlO· ti~acão e nesquic;ns no Inshl~:~ 011• 
E' o ca,o que nas igrejas de De- hti.1 da11uele E,tado, Os,,\ldo Porten- queologico de Pernambucod e 0 .1., dO 
,·onshirr <1uerem substituir os ve- nEUNTU-SE O GRANDE CONSÊ- DOS IMPLICADOS NO MO- ,a, M,c ser ca,sada a nomearão. por lrns mst1tuições culturais .º i '111sta· 

~~º'vit~1~ e'..~~~~~:~õi:e,~º~-: '~!c,~~ 1 LHO FASCISTA VIMENTO EXTREMISTA não te, o mesmo ,·,uk1 neta de 1·e,er ! f.1~~ tl~n:~~1~/ia~!1~n~ri:.;eado n
1
•: 

neiros, , ·arios do~ quais são viga-

1 

RO~JA. 11 lA UNIAOl _ 0 Gran- ,ht=>., ronfc.u111r c,ir;-e a Jr1 Outro n1n docu1nenlação clns mau; mtcr:~~~~s 
rios, protestavam rom \'l'emenria ae Consêlho Fascista acha-:-.,c reu- DE 1935 ~,i,o rt-ft,c·s'' a ra~,a('ão. t>tlo me-,mo tes. º· oue empte:.lmó. á obra 

~:~!~~ot~setl·~~Ii~~o~':_v~.'~~,.' q~:: ~~~~tfc~:";e~l~!b~l~~~n;~~!âoi\~It~~~~ O dr. 1uiz de direito ela 1.• \'nrn molho, do rnfermriro do Drpa .. ta- vi~ 1J~~r~1i\r. Eucte, 13ni'.·'..;·;,'.,,~~~ 
rrmos - ditiam - ~ino~ "tm tri:t faz ciente aos interesados, que. cs~ mr1,do rte .\s~i,(ruda do P;1.rá. fl::li- ein fin~ elo próxim(? mes.m~1t'~' ri: (h1 
(·onserva.! ~, - Ao que certo , ·iga· tondo aberta vista. em Cnrtorio. pelo ·'ll

1111
'
10 ltoclrigur~ .\rorai,. ~~~fuçi~s ~

1
~ii~el1

;~~
1\nr:i\~Ju\r3.i\:~~·~ l~ 

l'io modernista re11licava:- "Lu- A CIDADE OE LINZ OCUPADA prazo legal, elo processo dos implica- lrtlm· com 05 grnndes \11JOS iu id<'ll· 

~:;etfiªr: ,~ rofr:~~·s;;~Ih Querer:; POR FORCAS A LEMAS f~iõ. ng m':'.s~~m~~!°zo ::r~e;~~~~rad~ ;\::t'::~!~ n·.~~,~~-J ~~s H~\\S~~,;~ clmani ,r,uela épO<'atond? ;,c-l'lrio. 
;td\Pn~o ;la .estrada tle fe~~!'."do VIENA, 11 IA UNIA01 Urgente Impreterivelmente, na segundn-felrn YOim ~~~~ ~~\~ºgo~ ~,:f.:tfinrtln; ºr;;: 
automo,·el r nw,mo do 1-;idio?" Vários destacamentos alemães proxlma, devendo. portanto, os acu- cirr Jo:"ío Rlbeil'O. frei Cnn6~d'r tnll· 
-,,or'~~~t~~ ~inpiro, ronlinu;ivam partI·los ele Brenau, chegaram o Llni, ,:noos npre~entorrm suas defêsns. em RIO 

11 
_ 

1 
\ :,,. . 

1 
_ 

0 
t•rnl ,r d;• grlno ele carvalho. 1!igurllnl 

s~m nenhuma pcrlurbação. alegncões final<. até aquêle cll!t. tos outros". ___,-

DO _bispo d. João da Mata ao interventor Argemin de Figueirêdo: "Cajazeiras, f O - Interventor Argemiro de Figueirêdo, Palacio da Red~nç~o, 
Joao Pessôa - Pelza tran.;curso ontem do aniversário natalício do eminente amigo, apresento minhas felicitações, rogando a Deus be~ç1!1 

para a pessôa de V, Ex eia,, para felicidade da nossa gloriosa araíba, Cordiais saudações, JOÃO DA MATA, bispo de ~a!_azeira• • 



[ 2: _SECCAO l A-· u ··-.,~ n1ao [8 PAGINAS ~ 
, nlGAO OPICIAI.. DO ESTADO 

JOÃO PESSô.\ - Sí,hado . 12 de man;o de 193~ 

CAIXA ~URl-\L ,Dt Sr\NT l\ RITA 
RELATORIO APRESENTADO PELA DIRETORIA DA "CAIXA RURAL DE SANTA RITA", NA SESSAO DE ASSEMBLÉA GERAL 

ORDINARIA, REALIZADA EM 2 DE MARÇO DE 1938 
Srs \ s:-.oct.ldos 

j:V!.~1.d;.i11. O'> nos~os e -lnlulo~, art 18, lelr<-1. A que ~, 01-
félóri:l. c.iésLe c.sta belecm1ento aprescnle aos seus i.lS!>OCiaclos. nos 
nés primeiros me.ses do abo. nm rctatorio circunstnnriado rto 
seu movimento fin.Ltnceiro cio exercic10 anterior 

E' com a ma,unn sat isfaç,i.o que aqui estamos para de
~obrl~armo-nos dcs~a inc1,1nbcncia, pnnc1pahnente porque. ve
mos que dia n cti.t vão se multipltcando a"s nossas operações rie 
credito. índice fn snntc de que se aproxima o advento da ex
pansão h!1anceír;i dl' nos:sa Cníxa Rural, est.nbrlecin1ento que 
\'elo p1eencher umn lncuna na \'iu::i economicn ciestr Muntr~

p10 

1-..\Jl'l:l·, :S'l'I 1,0~ 

Não ienclo . ..,e qu"r clois ano:s de existencin a C:lixa R11-
rnl de Santn Rita Ja tem prc,taclo um acervo cons1deravel ele 
Pl'\'irm, ao·; SC!L~ n.s~ocinclo~ rn.cihtando no nosso pequeno agri

cultor o credito necess~no. montnnclo já a 333 o numero <lt' 
Lmpn·sthno~ rcnli.rnclo:s. num vnlor ~l.obal ele rl>is 242 lfi0~9uU 
ronforme demonstrn('âo nb21~:o. 

SE't)E l'ROPrU \ 

Para tennmar vamos dar a alvi~f' rei1 a nolicin dt.~ cpw 
Já está no terrer.o das realizaçôe:s a construção de nos~a sed<' 
propria Pnra. ic;to iá !izemos a aquisição de um terreno. e' "'e 
r. no, num dos pontos maiz centrais da cidade. estando em n~, 
so poder a planta para a devida aprovação. :1 qual foi cea1,1.1 
pelo ,r Alvaro Guimarães. muito digno gerente da Caixa Cen
tral de Credito Agrícola . Po1 Lanto, esperamos muito em bre, , 
imciarmos esta obra, contando com o auxilio de nosso governo. 
nrnnlcipal. que se sente no dever de prestigiar tal empreend1-
,ien10 

São estes. em sinLése. os dados do movimento finance1ru 
de nossa Caixa Rural , para os quais chamamos a vossa especial 
atenção na cerLeza de que assim fazendo , aliareis os vossos aos 
nossos esforços, nos cond.tuvando para melh01 mcremento <les
te e~rnbelerimento de rreclito 

, a , 01·. Flavio Marója rilho, pres1dentt' 
.João Qu irino Filh o, gerentf' 

f' \f:t:<;EI: DO CONSELOO FISC.\I , 

Em 193G - s:; en,presumos. mun total de réis 63:0~3S500 Ha,endo e,.aminado eletidamentc todos os hv1·os t docu-
Em 193í 248 rh1os. 1111m total rlc r<'1s 179 107~,,J mantos apresentaclos do movi•nento da ··caixa Rural de Sa·1-

La Rlln ·· durante o exercício de 1937. e acha.nela todos devida-
242. l 60S9M mente em ordem e bem escriturados. somos de parecer que ll

quem aprovados 
,'10\ l.\1t.:-.: '1 O l.lttl 'TO 

O nv:>v1me1 1 co bruto cias opcraçôe:; ctenindns em 1937 . ,1 -

1111;:ir:.m " sóma rlc l !54'7G2,500 
Contronlnndo-se este movimento com o do exerc1c10 :1n

tcrio1 isto e. elo ano de 1936, que lot de reis 333:747s!JOO. en
contra-se uma ctiiercma para 1fü1is de reis 821 034.,700. som:l 

Santn Rita 2 de marco ele 1936 

'" 1 Eu,on de Queiroz l\l é lo 
Joaquim Gome; da SilveiJ"o 
\ biatar de Vascon <'élo..., 

.Janell'O 
J•evel'eiro 
'vl.nrro 
Abl'II 
l\1aio 
,;un110 
Julho 
Agosto 
Setembro 
Outt.bro 
Novembro 
Deze,nbro 

14 791S600 
29 :58b900 
36:838S400 
40 :83~o-!OO 
l6 .80ls900 
22 :187S600 
31 403~500 
27 :285SOOO 
15 ·028S000 
39:618S800 
30 :528$000 
53 :993~000 

24 .840~400 
24:093~100 
40 :656,;100 
42 121:.~0J 
16 523~100 
23 .686S~ JO 
31 :472"800 
22: 640,,ot,0 
19 :902~õ00 
37 :832,'71]1) 
26 · 368S8(Jú 
51 :092~0ú0 

Snldu que passa pnrn 193n 11 762S300 
----

Sómn 372"996 200 372 90G~l'l0 

Sant.1 Rita. 31 de dezembro de 1937 

1rt , 1)1·. Fta,·io \Ja,·oja Filho. pres1denlt

.10,~o Quirmo Filho. gerente 

\ H~<'IO Bali,la d~ Sousa, ronwcto1. 

OE)IONSTTt.\C'/\0 OE CO'\IT \ Di,, I.OCROS & PEROAf. 

DEDlTO 

.í9!l·OOO 

hnstnnte ele,·ada mesmo se tomando e1n conta o tempo cm B.\T. \l\ÇO DA C'AIX,\ RURAL DE SANTA RITA, EM 3l Dt- Jdem icicm 1 10~,ono 
,,,1e 5e operou naquéle nno. que foi ;ómentr dr r, meses e 1; OFZE)IJ!RO OE rn:;7 
rlHlS 

Ll ' C'IÚJ,; 1; l'EftO .\S 

Bola , outa tlemor.stra •1m resultado lH ulo dr reis 

· _c t .. a, Descon tadas 
!.etra~ a R<'ceber 
Açõe:-. 

ATIVO 
1: 115~700 

20 :315S600 
500SOOO 

5 :826$200 
26:975SOOO 
83 :620S200 

Idem ide111 

8 :22-l,.:.'!(\0 

n ·22·hl00. que dcduzinclo-sc a nnponancia ele réis 4 :67 7s 100 
de tastos l'erificado, co,n alngucis. ordenados. gratificaçócs 
relo,: ,10 correio. etc , aprcscn• a liqt11do réi. 3,G76s800. de cu.ia 
11J11JOl'tanch rrlirá1nos ele ncõrc;o toin os nossos Estntnto'
r.O", oar:.1 Fundo de Rcser\'n e 20 '\ pnrn u m Fundo E sper1:1i . 
!icancio em no-;so passivo ~ primeil' conla com réis 4 6 ,6S6íl'.J 
f n ultim~ com r~is 1 ·rn0'..200. al!n;;,ndo nss1m os lucros hqi:1-
c'os, verificados nos dois exercir10~. :1 quantia cte rri s 

:v1.o,·e1s e Utensilios 
Valores Caucionados 
Empreslimos A v'\lisaclos 
Dinheiro ,•m Caixa 11 :762$300 150: 115~00G C't:F.IJlTO 

~ PASSIVO 

5 8{õ .300 
Deposito a Prazo Fixo 
TiLulos de e Alheia 
Titulas em Cau~no 

Jl IW.., \ OEPOSIT.\N'l'ES Letra~ a pagai 
fundo de Reserva 
Fundo Especial 
Contas Correnics 

54 :027~00 
20:315$600 
2G :975S000 

lOOSOOO 
4 :676~GOO 
l :169S200 

22 :373S300 
20:43%800 

Gast-0::, veri11cndo!-. rom ~dugutl do pred10 
ordenado~ gcal 111c.1('óCt.i, ~e lo~ do correio 

etc 

SO",.. dó lucro liquido ven1icado que ~e 

tra1uf'.!re 

4 "ü77 ,•>O 

Convctn no:ar Que r.óm<'nlc nrste excrciclo pagamos jO:; 

nossos cleposltantcs .iuros cie réis 3 :833S400 proporc1onalmcntc ,1 

5. G. 7 e 8',, no ano, e que nenhum en1prestln10 feito no~ nos
'º' .vsoci:ulos lo, nbrndo ,mos s111-eriorr.s a 12~, 

Deposito em e .e Limitada 
Quolo ele prevldcncia 37~700 150 :115~000 

1 u ntlo 1·:~p,•cia l 

.\i,S()('J \ 1)(1S 
Sanr,1 Rila 31 dr dezembro clr 1937 

20' do !urro liqllldO, idem íOf\~!tJO 

8:224~200 O movi:nrnlo rlc mnt ricula ate o fim deste exerc1c10, alm
··m C'ln BO:iSO rrbisl10 o numero de 147 sendo que n maiOlt:1 
dos uulrirul:ulo:-t, ·~osara,n únorc>s clesLn Cai!\.a Registrou S6 

:q>enn.'-, u111 11t:cl!clo de C'~c:ht:;:io. pvr motivos jnstificarlos 

D r. Flav10 l\farója F ilho, prestdente 
João Quirino Filho, gerente 
\ng-elo Batista ,le Souso, contador 

( ' \IX \ ('EXTRAL OE CHEOITO \Cr:IC'OL.\ EXERCICIO DE 1937 
Snntil Rttn 31 de dezembro de 1937 

Cum11rr-nos snhentnr o concurso valtoso que. desde o 
•lllcio, no, vem presta,,cto este acreditado estabelecimento. ao 
í)Ur'I nos iiliáo1os. orn no.<= orientanC:o. ora nos proporc1onanJ0 
1rr11aos fictuciarios para proP10\'ermos negocios que ás vezes se 
norr. <·nt::un nlém d<' nossas possibilidades financeiras 

0 1:'n .on ~frac::ío do :\(ovim ento do Liv1·0 Caixa 

DebtLO Crecl1l0 

1 n r . f' la"io .\larója. F ilho. pres1dt>lllt' 

,João Qu irino Filho. gerente 

E D 1 T 
1!1,r-.•1 tl(TO D \ .\ GIUCl'l J U1; \ 

- "Sl'J;TOltl \ 00 SERVIÇO DE 

,•;r;;.'";!\'J,~Jt~~_cf~on~iren~f:·'~2 
1n1ni, ti :tti\'a para fornecimen to de 
n,atHia.i,, á fn.~petoria do ~ ·rvi('o tl(\ 
l'l.11113, Texfr i, no Estado ,ta Paraí
h:1 durartr o exrrcirio ele 1938. -
l.llital 11.• >. - De acôrdo com o des
l>Mho <lt· 27 dr dezembro de 1937, do 

~~~
11
c
1
t~l.~tº n;~~n~~~ctg}~;~deo tis~~i 

i~g~\ '~e i~~1~i~· T~~~:rsre~:ii J~~ 
l(do .. l >ro p:1 blico para conhecim0 1,t:> 
<.o. mterr,,rados que ate o dia 15 cn 

r~~;,~~1ni';n~~l~nd~~r;~~e~~·;!~t!.~'~,~; 
nu iram roncorrrr. no f>Xrrcic!o ,;e 
1!>38 410 fornef'iment') do nttiC?os nr: 
c."•_ ario. aos trabalhos de t1 RPpar
t·r·ao r con ,tnntes do; grupo.o abaixo. 

~~:~i;~°ct~c~~:~~1~:1~aJe r.t~:~n·~~ ~~ 
;
1
;,0·,~a70?t~1~rlr{~i~~a~~~~~ ~~·a175J,, 

C;~''.,~~~~~d~)~n;ii'~~~~~·. olJrdec ,dns ,,, 
l - A incrTH;§o clevení '-"1' J)(·C!iiiri 

rin rrn11rr11nrnto <1:lado com 2<20v r:t,• 
1E'10,, f"rtr~rnis. IHclW;ivp o t~C . UÚci', 

~r:nfi~rn~!"~ª~~ç~~drcl~lo n~~,·~!:!'.~~;~1~: 
<: lnf'lnto. ncompanh:1clo do.e, '!~ umrn• 
,,,. ~11e provrm o. un id ,ne1ch 'J . 

~~~:c~o n~i?i~ ;/i1;f.~' ~o~ e~,-~ 11~ .r,:1'.:; 

Salclo de 193ú 14"100$100 

:, .. ,! ,. } :;;,"i~:,,~, i11111!;J~s~:!1t~1\~ 
fi~{f ?~f f ;~:~flt;:,~tt~~:f okf 1~ :_ :_:iG~lRs~;gN~D~El~~ 
r:1o os interrc::.sados uma relação en1 3 ""' 
\'ias. datadas e a,,madas. ,endo ª Oepurat·ivo do Sangue 
primeira drvidamenle ,rl1da com U 
!~t~e dem~;)~fo~;~;J:

1
;e\~''

1~:à~i,/ ;;~ ~-:_~=:_=:_~~~~~~~~~~~~~~~~~-::_~. 
~i:ut ~~re 1;'.',\rt~fn~i~s ;ªma~t~a ;~;~ 1 tes na pra~a. sob pena de anulação da 
;lltcia, sem fm'endas Oll rasuras, O CO~C'.'.:l'~Cl\ccn oferecidos não pode
malen,11 (tll~ pretendem fornece_!. ,n- _ \ ser nll~r.'dOS antes de dt!COl' l'idos 
d1cal\do por extenso e cm. algan•r10,. ~ªc:nês..•s contado• da data do desp!\-
o nrrr un1co de. cada ob.1elo .. . h 01 ·quP fór ord~nnda a inscr iç-ão, 

n __ o. fornecimento será rPn111.sr:o ~eid~ que qunLsquer alte•ações dc•:,·
l"O prazo dr 10 clm, c'Jntado.s cln rl:t. a rãn ser pedido " em requerimentos. a•
d_o ned1do, e sendo este. ullr'}_P1'""'º· vid imcnte JtLstificad:i~ e só s? torna
firar~ o conconenl~ .,uJe1to .:s penas rão efetivas, após 15 dias ~o desporho 
~~nºt~1tn1~;d~.º Regulamento Geia! ele q!le ordenar n sua anotacao 

UI - Julgada a idoneidade dos pro- Dh•isão ,le Gmpo s 
ponrnte~ serão as prop:>.: tas abertas, 
por uma· com1ssi'io cteslgnactn pelo t. 
dflPgado I ubricada, pelo prrs1de~l • 
ela roml'!.•úo e pelos concurrentes p1 r-

sr~ie~_ - Feito o julgamento. ctns pro
po,ln~ ctenlro d:> prazo mnx1mo d~/,º 
elia, n conl:tr an dn •a da abert 1 .. 
será por drspnrho do .. r rncarregact:> 
rl'J &nico de Plantas Texte1s OI rir
nada a insrrlçiio elos proponentes que 
mel11orc preço., oferecerem contnnto 
ci11r nflo exc~dnm de 10,:,; O')S corren-

Grupo A - Livr0o; dc> escnturacno, 
papeis e obJetos ele expediente; 

Grupo B Mnter,al para rotog,·a-
na · Grupo C Mnterlnl para reparos e 

'ºe,1:;;;~õ~. _ Combu•tivel lubrifi-
cantes tintas e material pnrn hmpe_ 
?a' 

àrnpo E - Mnter1nl pnrn trntores e 
nuto-comlnhóes; 

\ n~elo Batista de Sou~a. contncto1 

aru JO p _ Mn.Lcrial de ohcln:, .... , j hor 1.s. quan'!o ferão :is .me ... mas aber"'.' 

1 .

. 1 G _ Artigos de terr,,gem ; tas e exa'?lmadas. O., concorrentes 
Gi,upo _ E.c:;t · a saC'CS. lona cbr1gar-se -ao a tornnr efelno o ron1-
G 1 upo H . opL , · promi~~o a que se propuzerrm.. CRSO 

bn1 bnnle. __ , te . . . Plant3 s seja aceita a proposta. ns.sm:111do 
\ ln,J?eto11a do_ Seniço_ de Ir .. -,_ contrato nesta Prefeitura. O, ron_ 
'frxt?'S. cn

3
1
8

JoaoJ P~"Yª·c \1\0 ~;·~- cmrentes deverão _ apre.sentar recibo 
reiro cte 19 · 0 ~ ' ª s • r • dei ouitacão dos unpr::- to.-; f Pdrrais. 
·~.1. amnnuern:e de 4 cla~~e e5tadualc:., e municipais .. o rontrntan-

l\hni~terio da ) í;:;inha. _ Capita nia te de\·erá obedecer re.o;.t r1ctamenlr no!,; 
dos Portos elo Esta<lo da Parah~ba - detalhes do proj<'to. ficando respon
EDlTAL - · Chama-se a attencao dos ~.;'de/go º'à~vft"';':~sil~~o. ª~~18~

2
~~:sp~~ 

~nte~e5.TI1~~icfª~~ ~4 e~!lªb,,ri~~~~d~ sas com a execução do contracto 

dois dia~ cte janriro. relnt1va_mente no !s!~f~f~~f:~ei:ºoi~~lt~/: .. ~1~
0 v1!<:f!P: 

~ig;~C'i~:;ntopt~~o c~b;~c~~~~A~~'f. Obra~ Publica r..: - Pnvin1E>ntnç:in dP 
ter minará a 31 de Março prox1mo. es p:tralelipipeclos. ,obre base de pl'drn 
,.ando sujeitas ao .sello de lll'ença to- britada de dez centimenu·o, cte es_ 
ctac; as emharcações aindn qu e .seJom pessura com interstícios tomados a 
ctac:~ificadac; exclu·ivnmentt' na pr~ cald,1 de cimento a traco de um por 
ca. secretnri::i em João PP.";;~on 24 d_e sei.-; '1 x 61 com espessura de cinco 
Fe,·>reiro de 1938. rn1 F lyseu Ca nd1- ,51 centimetro.s. rejuntada tocto a 
do Vianna. ,.ecretorio. altura elo paraleltp1pedo C'lm an;:a-

PRE FEJT UR \ ,irKJOP.\ J. D F. 
SANTA JU TA - Edita l 11t• <·o n rtll"-
1f n ci:l n .0 2 - De orcL m do dr Fla
vio Marôj~ Filho. prefrito <1,•.ste m,: 
nicipio de Santa Rit,. torno publ:co. 
a fnn ele que chegue no ronh<'1' 1mento 
de qurm interr~~nr pos.(;n. qur sri a<·h:i 
~b~rta a ronrunenC'ia para o ~rn·i('11 
dP cnlçamento de•;ta cidacll' tnd0 clr 
ronformidaclr com o proJélo e,tabl'le _ 
c1do por esta Prrfeitura A prop 0 .,tas 
deverão ser e,critas a ltnl a 011 d~t 1-
Jografada ., P as,inaclns dt' modo le
givel .sPm ra~11ras, rmrndas ou l>or 
1óes. em duns l'ias. e entrcguPs flll 
Pnvelope, fechnrto,;_ nesta Prele:tura. 
alé o din ( l ~I doze do corrente l'l.s 1i; 

ma•.,a de cimento n traço de um por 
ln'.s , l x 3J A pedra britada ronside_ 
rod:i é granítica e tem riimrn'Õf\~ fi_ 
xadas en t re os limites 0.03 e O 10 cPn
t•rn,·l ros. Os paralehptpedo,- são l'On_ 
s1cle1aQo,· ele farr S\\JJ<'rior bem trn_ 
halhacla. c1'·1enelo o.s Iatera•s ter. pelo 
mPnos rort<'s bem ckfiniclos. A arein 
que ,nlrn na Mmpo.,ição da, :trga
mn,•,as clne ,rr lavada Isenta ele ar 
gila P mat t•rin orgnniC'n . O ('r\lr1unen ... 
to apos re,iunt.1do ele\'(' ser a~·undo. 
pl'lo nwnos tun:i Y<'z, n 11111 dr s·· dnr 
a n11anlldnO,• nt·r ~.ssa ria pnr,. Qll<' a 
)')~g:1 do lrjunte H' fuc:n rm condiçõe~ 
normal,. Dado e pa,-.ado nestn rlda
dP <IP Snnta R·tn aos rinro dtn., tio 
mr.!t c1-.. mar('o etc mil non•crn to. e 
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trinta e oito. E eu. Bernardino Gomes 
da Silveira. 5ecretarlo escrlturano o 

::1~1:r~fe~er:~~in~~~ ~~m Sil~ 
velra secretario escrtturarto. Visto: -
Dr. Flavfo MaróJa Filho. prefeito. 

DIRt.'I"ORIA . DE . VIAÇAO E O
BRA P(IBLJC - Serviços de 
Compras - Edital n." 6 - Chama 
concorrentes ao fornecimento do se. 
gulnte material. conforme condlç6.s 
abaixo: 

Para uma marcenaria no Deposito 
de Obtas Públicas. 

l - serr:i de Pta com polias porta 
laminas. de 800 mm., capacidade de 
corte até Om.50 e duas laminas sobre 
snlentcs. • 

l - tupia extra forte com coleção 
de ferros. 
. l - furador tipo normal com b1·0-
cas de l 4" a l ". 

1 - serra circular para laminas até 
900 mm. com coleçã:i de laminas. 

1 - desempenadeira para madeira 
até 500 mm. com laminas .sobresalen 
tes. • 

l - desengrossadeira até 700 mm. 
por 220 mm. com laminas sobresalen
tes. 

1 - respigade,ra de 120 mm. com 
laminas sobresalentes 

1 - amolador para laminas de ser. 
rn.s de fita e circular. 

1 - aparelho para travar serras. 
As maquinas constantes do p1-es!.'b. 

te Edital. com excepção do apare-

A UNIÃO - Sábado 12 de março de 1938 

f ,. jí Maria 
,-0-H_!_Q_UA_Nt_A_S_U_AV_I_DA_D_E _ 

NO TEU ROSTO 8ARIEAD0 ! AFINAL GI LLETTE LOGAA , 
EU JÁ NEM SINTO SAUDADE MRAIIENS, D!MOS AO GENAO 
OOS BO~S TEMPOS DE NOMDO .•• \)UE POSSUE, ~O IÔA S0GAA ! 

Em seu proprio beir ;cio, bnrbeiMe diariamente l 

si ;ia-:::: :~~e~!º ::v~:l~~i~~~d,~: 
comm~ntarios que provoca sua appnren
cia descuidada, ao avaliar quanto isso 
o prejudica não deixaria d~ exclamar : 
11Si cu soubesse ... " Mas . .. porque 
deixar de fazer a barba diariamente, si 
a Gillctlc é tão pratica e cconomica? 
Coinprc=i, hoje mesmo, uma Gillette e 
passe a barbear-se, todas as manhãs, com 

laminas G1Uct l A-u1. L• ;ubrc-sc dr que 
li bôa app:u ucia AJuda a vcnc r na 
vida. Compre um~ Gill ttc e delicie ,e 
com a sua m~w ira suave de barbear. 

Gillette 
Caixa Postal 1797 - Rio de Janeiro 

lho para travar cerras, devem ser com atàiiiilliiiiiiii.,. ______________________________________ ..,;.,. __ _ 

motores cletricos sobre suportes auto --------:-------------,------=---------------------·-------------
esticador da correia· t · el , d ·d te f ~ ·1 30<'"00 234 F · B A " t c d M. · d. • 1•100 125S200 >29 d lf M li · a) _ E' facultado aos proponentes 1~~~-em env ope~ ev1 amen e, ,,1 va. ..., , - ranc1sco . s- l~Rn a asa e 1sencor 1a, J., ; .mo, : o - A o o aga 1acs, 

apr~sentarem propostas com alterna- Os proponentes obrigar-se.ão a tor- ~~~~!~.' 103:to':i°t24~
3
'._ Ro,:::-Jili;,.:,~~ ~iiooo; ~~;g~iºo;i!~1~ :e O~~~~~~~~ 279

$300. 
tiva;- - nar efetivo o compromls5o a que s~ cisco da Silva, 36$000; 249 - Fran- Bar°losa Lima. 165$500; 285 - Ma- RUA MARCILIO DIAS 

b - As propoStas deverao ser ª- propuserem, caso -seja aceita a su,1 cisco Pauio de Lima, 9SOOO: 254 - ll'tel lldc1onso de Azevédo Oliveir~ 
con!panhadas de catalogos :ºm mdi- 'proposta. s.ssinando contrato na Pro- José Luiz da Silva, 12$000; 70 - José i~6S200; 289 - Hermes August.o 65 - Heli Jorge de Carvalho, .. 
caçoes claras sobre as maqi.:mas ofe.. cur•doria da Fazinda. com o PrllZ<> Isidro. 42$000; 274 - João Severia- Atalàe, 116SOOO; 292 - Alfreao José 118SOOO; 387 - José Gomes ,fos San
recidas. maximo de 10 dias após wluciona<la no de Brito, 9$000; 278 - o mesmo Ata1cte. 173$600; 2~ - Antonio Soa- tos, 12$000; 397 - Holanda, 70SOOO. 

c) - Deverão ser indicldos os cara. a concorrencia . 24$000; 284 - José Fernandes. . . . r~s de Oliveira. I06~'l00: 294 - Alfrc- 461 - Clementina Felicidade de Ara-
}~fdi~ic;ie ~c<t~~:ão d: :::~~~r~!/le- re~er~:it~ g,_ev~udotr:!fadeg,ten::~~t !,2MOO; 3ü6 - Joio Severi.1no de Bri · elo Jos(, Ataide. 239~600: 297 - Fran- újo, 70$000; 467 - Amaro Enedino da 

d) _ A corrente eletrlca local é ai- de rescisão do contrato sem cau,sa. to. 235000; 325 - Filhos de Tarquínio dsco Marques da Silva, 58$800; 30~ Costa, 9SOOO; 475 - Antonio Pontes, 
ternada. trifásica de 50 ciclos . Justificada e fundsmentada. de Carvalho. 42SOOO: 331 - Os mcs-- - Benedito Vicente Dalia. 239S800; 9SOOO; 541 - Edson. 36$000: 587 - Sil-

eJ _ As maquinas devem proceder Fica reservado ao Estado O direILo mos. 42$000; 335 - Os mesmos. '03 - José Justino Filho. 116$800; vino Custodio de Luna, 48SOOO: 661 -
de fabricante reputado, convindo jun. d~ anular a presente. chamando a nu- 42SOOO; 343 - Os mesmos. 42SOOO: 305 - Aitina da Silva Dias, 206 -2~0; · Paulino Caetano Borges, 9SOOO; 673 
tar referências de maquinas da mes- va concorrencia. ou deixar de c-retuar 362 - João Alves da Rocha. 7S50C: :m6 - Gregorio Pessôa de Oliveir'.I. - Francisca Augusta de Sausa, 
ma marca já instaladas e em funcio. a compra do material conitante do 168 - Antonio Policarpo de Sousa, 2~6SôOO; 31) - José de Barros & Fi- 7~500. 
namento. mesmo. 2r,soao. lho. 46SOOIJ; 314 - Antonio Monteiro 

fl - Os concorrentes deverão apre- Serviço de Compras da Oiret.cri, d·) Gomes de Oliveira. 365S600; 319 - RUA MARCOS BARBOSA 
tar o preço de cada maquina em se. Viacão e Obras Públicas em Joio RL'A LUZITAN!o\ José de Barros & Filho, fechada, 320 
parado, indicando também o prazo de Pessôa. 7 de março de !938 - Altina cta Silva Dias. 200:,700; 32.; 59 - .Merencia l\'laria do Rosario, 
fornecimento e as condições de paga- José Teixeira Basto ....: Encarrega~o. 60 Severino Gomes Farias, - A mesma. 116$800; 328 - Euclides 12$000; 61 - Osvaldo Tavares Morais, 
mento. bem como o têmpo de garan. 58:.llOO; 60 - Luiz José da Silva. . . . . dos San' ;; Leal, 115SOO; 329 - Fran- 30$000; 69 - João Soar~s de Araújo. 
tia. FAl,ENCIA DO COMERCIANTE llOSSOO· 70 - João Candido Coutlnhc. tisco R~urigues Pereira, 339$600; 340 48SOOO; 75 - O mesmo, 36SOOO; 90 -

g, - Os concorrentes poderão apre_ JOSE' SOUTO - EDITAL - o dou- ::1$700· 81 - Esmeraldina Celeste e - Man .. Hoimes, 178$600; 344 - Hos. Maria Pereira dos Santos. 12~0: 91 
sentar. em aditamento ás suas propos tor João Sergio Mala, juiz municipal ,\lita Celeste Rawlson, 20S70(•: H2 - Joço Crisostomo Pires, 93$400; 350 - - 1-·,ancisca Angelina de Oliveira, . 
ta.s. condições para. fornecimento de do têrmo de Esperança, em virtude da Anacleto A. TRva,es r:e va~conc<'•os, santa Casa de Misericordla. 40SOOO; &4$000; 102 - João de Lima Leitão. 

· ~~la~·:°f~~t~e~~t~~ ~~~ ~~':."te:~~- lei. l'lc-. 20$700; 95 - Bento Calisto. 205700; 357 - João Vitorino Vergára. 22t600; 105 - Heraclito Francisco de 

cos técnicos. vire:. s~~erd:fes ~~iic~/'t~!';;~~d~~~ ~~:700; ~:~ia_F~ª~éel~tl~ ºJt::~-s~i: ~:~~gg: 3
~:9-=- JJ~~rn~f

1
m::~ei;.~· ºci~ ~~~\J2~0~e~~7 ~ã~ :e1::~·e. i,;: 

Para a construção do Instituto d~ por sentença do exmo. sr. dr. juiz de :,1ento. 58$800; 153 - João r'ranci;- Carvalho. 57~00; 371 - Joana Fra,1- ma, 24SOOO; 118 - Fortunato G. Ca· 
Educação <Edifício Centrall. dlrelw da comarca, datada de vinte e to do Nascimento, 58$800; 159 _ Ma- tisca de Oliveira. 36S700; 375 ·- Pa"- bral, 48SOOO: 124 - O mesmo, 36SOOO: 

37m 2.95 de vidro branco, transpa_ cinco C25) de fevereiro do corrente uuel Luiz de França, 19$200; 182 !ilia Augusta dos santos. 200$600; 382 132 - Joana F. Santana, 36 000: 138 
:~~e d~ 1~~à1giieJ·ªn~~~~:.d~o:°!. ~~: d~~es f~~rª/1~d~iaª q~i~8fi~b):\ª fee ac:~j João da Costa Cabral. I04St00. - Severina Ribeiro Coutinho. I6tS400: - João Luiz da Silva, 30$000: 145 -
pessura de Om.005 e em laminas de proxlmo vindouro, as trêse <13) horas 383 - Olivia Augusta Ataide, 113$300; Ma~i~ ~:~!s d~! ~antos, ~~~r :~ 
2m.OO x lm.00. na sala das audiencias dêste julzo. RUA MACIEL PINHEii?O 386 - Debora Ribeiro Mindêlo, - · rauJo. : 

951m 2.25 de vidro raiado de 3.5mm. 105$200; 387 - Raul Aguiar e Irmãos. Maria Amelia de Albuqeurquc Mo-

de espessura. branco. translucido, con- do! 1~i~~e~~~;:~~~d~~ :~~~~~~ s n, Associação Comercial. l90SOOO: 21~56º%8~~~0 - 3:.;ranci~o de Sá Pe- g'~~.' 3~1:Jt 2N
5
_ Be~f~r~c}e:;~~: 

rJ:al;:~~r~r!1t!;::;,~~:it!t~i~ iLl~~?J~~l."~~~iãJ:t~it~~:~~ ~1;~l~f~,:~ 1:1:~:r~f~:::~:~t 1l~:~~~93:oi- fo~i~~u!:é~i~e:~.: ;~s·sif!!~iis6~~~ 235 ~º~ar~;~;t~'.d~: 

di:ª'J'a º1;;!~~\~~~ de Educação (Jar ~!:'v~!«:i:Sê~ ~~i~:r~°oft':, ~~~3fr ~~'. ;i35S800; 38 - F. Mendonça & Cm. f~~~:i ~it-=-F~~~:nF"!lc~~:· :::: mt:r .• ,c, G. P~rel~a. 48S/t;J,); '79 _en: 
2m.OO x Im.00. ta_ vila de Esperança, aos cinco c5l Ramos Maia, 365$800; 35 - O mesr. gára e Alaide Vergára dos Santos .. · 1 ~~~:és ~~~?riia24~2$000Il~;~on»S~e:· 

221m 2,07 de vidro ralado de 3.5mm. João Clementlno de Farias Leite, es- Lt<la .. 42 lS600; 38 A - Lucia Fernan- 93$400: 406 - Maria Emilia Holmes, Vil-:', Gonçalves Nobrep , 71JS(,úO 
de espessura. brancos translucido. con, crtvão da falencia. o fiz datilogra- des Barbosa. 215S800; 45 - Alfredo 12liS200; 411 . - Francisca Tereza e 
forme amostra existente neste Serviço. far ,e assino. o escrivão. João Clemen- José Atalde, 2 :493f!IOO: 46 - O me·,- Efigenia de Oliveira Lima. 125$200: 1 RUA MARECHAL . ALMF:,,J,\ HAil-
ele 1.• qualidade. isento de falhas de Uno de Farias Leite. João Sergio Maia. mo. 274SOOO; 56 ~ José de Azevêóo 412 - Guilherme Gomes da Silveira, RE ro 
qualquer natureza. em laminas de 2m, Maia. 496$600; 60 - Orris Soares, 190$600; 426 - André Pessõa de Oli-
00 x tm 00 PREFEITURA MUNICIPAL ~72S100; 68 - José de Azevêdo Mala, veira 190$600· 427 _ Pedro Ivo de S,n - Semlnario Parn,IJw-1 ..... 

Para~ Deposito de Obras Pública.; 1 i75S500; 74 - Orris Fernandes Bar- Paiva. 125 200': 430 _ Luiz Araújo ... , :;~H:ílO: 47 - Trajano G~a·:,•; . , · 
<material para estoque). tosa. 1 :28tSOOO: 88 - An~ Cecilia de 103$200: 43S _ Ellseu de Barros Mau!, I_,,,;u,,o, 55 - SanL&. c,.,,1 de r .... c· 

100m 2.00 de vidro brancó. raiado. DA CAPITAL Méh,. ~23$60~: 91 - Carva1ho Bas- .1280800 : 436 _ Julio Henriques c. ncc.r·~.la, 2HOOO; 129 - L111.i l'rAnc:, 
translucido, conforme amostra neste tos & Cla.. 501$400; 97 - Antoni" Menezes, 124$600; 437 _ Jul:o cantall- Sobrmho_, 60$700; 139 - Misucl ,Bas· 
Serviço de 1.ª qualidade, sem falhas EDITAL N.° 3 Mendes Ribeiro. 441$400: 98 - Sousa ceda Trindade, 47$800; 441 _ F. Men- t.o •• L,sbôa, 5~0: 15•} - '11,os,,i.M 
de qualquer natureza. com 3.5mm. de Campo$. 1:281$400; 107 - Aquih,ia donça & Cia .. 8o$800; 446 _ Gaspa- Pere11·a de Araujo, 39$800; 157 ·- :,e· 
r:~s.ura e em laminas de 2m,OO x De ordem do sr. Prefeito da Capital. ~~1~d:·· Ci!3~$i~~~~~.°il3 - AJlv_esSod1,': rtna de Sousa Lemos, 140$800: 149 - m,.,arlo Paraibano, 39$800; 181 - O 

15m 2 oo de vidro branco. transpa- faç publico e bservanci ás de F. Mendonça & Cla., 80$800: 451 - mesm_o. 191$700: 236 - Ollvardo de 
rente e hso. superfície uniforme, com ter.':iinações ·da 'fel~.º 47. d: 31 d; "ª Campos, 402$400; 118 - Rn:il Francisco Ribeiro de Mendonça, . , . . Medeiros e outros, 305$200; 239 - ov,
Om.005 de espessura, P.m laminas de dezembro de 1936. que fica marcado o Henrique de Sá, 448SOOO; 119 - Ma- 103$000: 455 - O mesmo 103SOOO· 461 dlo Tavares, 125$200; 252 - FrnncLsco 
2m 00 x 1m,OO, material de 1.• qua!L prazo de 30 d·a.s. a contar desta data. tia B. Cavalcanti Guedes Pereira, - Isabel Ramos Maia, 92$400; 466 - J·:•~ 11·,s Neves, ~,;•,,.~11 . 25l - L,:,u· 
dade. para reclamaç6es dos contribuintes !96S200; 123 - Filhos áe Huonicl,•s F. Navarro & Filho, 718$200; 480 _ cimo C:e Lima e Moura. 101$300: 26ó 

E' fa<:11ltado aos proponentes. co_ abalXo relacionados. relativamente ao Cunha e Hllda M. Cunha Neiva, . . . . Os mesmos. 151$900: 469 - Francis- - O mesmo, 173SOOj__!!_62 - Francisco 
mo alternativa, indicarem preços con- lançamento do imposto predial das S65S800; 124 - Manuel Soares Lon- co Ribeiro de Mendonça, 496S600; 486 José das Neves, 140lJIIW: 273 - osval· 
siderando laminaa de tamanh06 dlfe. casas de telha das zonas urbana e su- dres Filho 196$200; 128 - Manuel -- Maria Petronila Vinagre Ferreira. do_ Tavares de Morais, 61S?OO: 281 -: 
rentes do especificado acima, devendo burbana desta capital. ~oarp.11 Londres. 372$600; 129 - An- 151$400: 501 - Gregorlo Pessôa de Misi;,el de Albuquerque Melo, 5!$200, 
figurar claramente nas propostas, as Fóra desse prazo nenhuma recla. t.onlo T. de Carvalho. 178$600; 132 Oliveira. 319$600: 502 - o mesmo, .. 289 - O mesmo, 58$800; 376 - ov,dlo 
dimensões. macio será examinada sem p préviÕ - Jaime Femandes Bsrbosa, 640S20ll; 80$800: 516 - Ana Hardman Montei- Ta,·ai·es de Morais, 191$700: 384 - O 

pagamento do Imposto o qual deverá 1138 ·- G Petrucl & Cla 562$00C ro, 203$700; 518 - A mesma, 177$500: mesmo, 191$700; 390 - O mesmo, · · 
ser p11,go nos 8egúlntes mêses: si fõr 139 - Joio Fernandes Baitiosa. . . . . 526 - Antonio Mendes Ribeiro, .... , 191$700; 392 - O m~mo, 191$700: 39l 
super•or a 100$000. em três presta. !90$000: 145 - Francisco de Gouve1.i 113$300; 530 - Isabel Ramos Mala, . . - MlnervJJia Peregrino F: de Lima, 
ções, em março. Junho e setembro; Nobrega. 365$800; 148 - Maria Ade- 152$500: 535 - Antonio Llns de AI- 63$700; 46() - José Severmo A. Be· 
qquu~nndotlasasdtelve~mapre
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1545• cantara, 62$600; 536 _ Eugenlo Ribas nevldes, 1CHS900; 582 - Maria de A· • _..., ......, ...,..., _,,.,r Neiva, 51S2DO; 541 _ Antonio Mendes l"aújo Rangel, 51$200; 590 - Leonidio 

prestações nos mêsea de abril e Ju- - O mesmo, 450$800 157 - Ot?nlv ,1 Ribeiro, 91$000; 647 - Ismael E. da de Ollv~ Filho, 23$000; 602 - Ma· 
lho e s1 Inferior a 50$000 • .será pago Soare~ Londres 17*°'>: JflO _ ca 1_ Cruz Gouvêa, 113'200; 548 _ Alvaro ria Emllla Lucena, 48$000; 615 -: 
de uma IIÓ vez, no mêa de maio. oldo M.J,rlnho PalCão 239$800 1&3 Jorge de carvalho, 365$800· 558 _ Cnsp1m de Menezes Pedrosa, 98$300, 

O contribuinte que pagar o Imposto rastori ia Pereira Borgc:s 431$200· Hers Manuel Joaquim de ~usa Le- 616 - Joana Luiza Filgueiras, · · · · 
de todo o ano no prlme,lro perlodo da •64 _ Antonio Memles Rlbelt'O .. · mos 11U2DO; 56 _ Os mesmos, . . . . BGS800; 630 - Raul Esplnola Guedes, 
cobrança (março). terA um abati- 402$400: 8 n _ Amella Pe de 185$500, 588 _ Nlnalia de Luna Frei- 84SlOO: 841 - José Ollnto Pedl'OIII, 
:en~~\':, nC:. o r~ n~:~i1f~ Ollveh, 268S1iOO 165 - ManueJ 60 • re flOS700; 569 - Alfredo josé Atalde. l78t8CJO: 646 - Hers. Valdemar A. 
acC.a. flo&m ,uJelC:s á multa de lO% H& Londru Filho 27116® 181 92$200; 571 - o mesmo 13"400· 579 Mélo, 125a00; 652 José Anselmo Ro· 

á cobrança executiva de toda a dl- Severino Pereira Borges 271$800, 172 - Manuel Ildefonso de 
0

Azevêdo' 011- d~es. 34$300; 668 ..j centro Esplri· 
vida -- Filhos de Heronldes Cullh& e Hll- Velra, 126$200· 641 - João Ellaa da ta 'llOmu de Aquino", 22'000: 676-: 

Prefeitura Mun clpal da c,pttal. em da M. Cúnha Neiva 758$200 l'1 - Silva 621700 678 - Enéas de Oliveira Maria Cristina dos Santos, 23rroo 
3 de mart0 de 11118 lokteua z-ra, 3f5$800 1'17 Se- ~oo· 1186 .:_ Fellx Ferreira Finlzola' !!' - Viuva de Salusttano MarQUe5, 

Dlllite Grúl chef d ão d Re glllinundo Guedes Pereira 5IINDOO 58$200· 892 - Marta Petronila Vlna~ .ouSTOO: 882 - Amalla Clementina 
aetta e oeapeÍ,.. e ç e - 191 - APtlglo de Carvalho 385S800: l?'e Perreira 103'000; 198 - Maria da~ Corrê& Louro, 33S700; 693 - cremtld9 

18' - Sqlllmundo Guedes Pereira Neves Atalde, 151'800, 701 _ Raul H. Aranha de Medeiros, 551300: 700 -
BBLAÇ n DO IMPQ TO PRBDI.U. 431UOO 1811 Joio Pemand de SA e sua mulher 103IOOO; 7QI - Tertuliano Paulo de Castro, 98t800 

y !ma i :01esaoo: 190 - Alntel~~ °.,'; Maria daa Neves Atalde, 178'600; 705 
(Oonttnuaçio) 81mela 3415'890 193 - HOB. de Estantalá11 P. Dlniz, 113'200; '110 -

JOJU>•o STUART ~1~~~,.c:~:~ R : !~!:su:1~=d~~iint'!:. 

11 Joio Gamei Correia NOfll); 
101 - 11uta Pereira de OH..._. . 
'1111111, 110 - Vlllentlna P9reira Lima, 
tllCJOO 

RUA LOPO GARRO 

~ ~\:8 - ~~va~ ~a :~x!~ i:üu°T:ie~~ 
Cruz Gouveia -.,O· JOS - 11111r1a Andr6 Pesa6& de OllYeira, 1-· 
do C.mu, e Maria Petnmlla Vlna 'IIO Altrtdo Jaeé Atalde, 113'IOI· 
,n 382'800 aos Avelino Cunhei '141 - Andn! PeaOa de Olimra, ... 
de Azevedo 3828800· 211 - Manuel lllll'100~ - Alzira doe S&llt.o& Prel-

=t.o d:e ~6~21:a1- A:_ Pane! 1.-i 7~Jo:;. ~~ 
11 - tdno OUnh& dB Azevedo, t'JIIIOII Jott A~de, 1IIC)f800 770 - Benmae 

225 Joá Jtoc,ri,uea de Clanalho P-61 de C&rva1ho, aeB0D ffl -=ª~.--~J=ubà ª"T~ ~ -:-ear:a = i:--~ ~ .. =--,..: .-.,;,- =-= 
Jllillioa.ttl~~Mal'ta - ... "A --·~.va-



42S200, 342 - Severino de Lima, 
US(lOO. 373 - Antonio Guilherme de 
Oliveira. 26SOOO; 398 - EdiLe Farias 
e Filhos, 90SOOO; S n - Luiz Ferrei
ra de Lilna, 36SOOO; 403 - José Ge
raldo de Souza, 42SOOO; 412 - Mar
doquéu Lins Pessôa de Melo, 36~000; 
415 - João de Costa Cabral. 36SOOO; 
416 - Mardoquêu Lnis Pessôa de Mé
lo. 30~000: 417 - Alfredo Batista, 

1 34S000; 422 - Delfina Maria de Siiv 
JoJo, 9$000, 430 - Florismundo Bar
rrto. 48~000; 434 - o mesmo, 70SOOO, 
H4 - Juventino Nicolau da co,ta. 
575~00: 450 - Graciliano Delgado, 
G9S400: 456 - O mesmo. 48~000 ; •i'O 

O 1nesmo, 70$000; 453 - Simeão 
José dos Santos, 20$000. 

RUA MESTRE AZEVBDO., 

A UNIÃO - Sábado 12 de março de Hl38 
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-: Dr. Achiles Scorzelli Junior. mé- comerciante: 183 - José Arsenio ·~,,,._ 296 - D. Maria Tercia Bona·;!clcs. 1ro
d1co: 71 -- Dr. Antonio Pereira dr rano Navnrro. funcionário mun1c:u0I: fessl.lrn. 23'/ -- Dr. Murllo ( ,,utn ',o. 
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advo1;ldo; 73 - Aloisio Espinola Na'. de carvalho, funcionário federal; 186 Grangelro. comerciante: 300 - Nio'·i,1 
vano. funcionário do Banco do Es- - Joiio de Albuquerque Mélo. oomPr· da Costa .. comerciante; 301 - Dr ~,,, 
tado; 74 -- B;Ton Braitwr cl1•Ms tia ciante; 187 João Barbosa de Li ·nn rie Almeicla. méclico; 302 - Nan i•o 
Silva. funciot 1•írio t!st::tJ;ial: 7"1 -- F,a- comerciante: 188 - João Gome~ 1.'o.r Laurinda c!e Sousa. funcionó.ri r, 
sileu ela Costa Gomes. a·.ente do neiro Irmão. comerciante; 189 - João federal; 303 - Dr. Nelson Sou'o 
Loide Brasileiro; 76 - C!aud no \TI. canelo da Silva, comerciante; 190 - Mniór Rosas. aclvogado; 304 
tor de Lima e Mour"J., n.gcnte i.:cral João Bernardino de Freib:;, funcio- Dra. Neunt ele Anctracll~ mécii<;~. 
da Loteria Federal: 77 - D•·. <laud,o nário federal; 191 -· Jo:io Toscano 305 - Dr. Newton Lacerda. mér!ico, 
Pôrto, funcionário federal; 78 - D•. de Brito iuncloné.rlo Jecleral; 192 - 306 Dr. Newton de Almeicla. den
Corálio So.i.res de OJ\1·cll·,1. cumerol- Joaquim J\fcnclowa de Oli,·e\ra. co- tista; 307 - Dr. Osvaldo Caldas. fnn
ante; 79 -- Clcero Caljas, ·1mciona- merciante· 193 - Dr. Jósa Magalhães. cionário ferleral; ?OR - Dr. Osorlo 
rio federal; 80 - Canuto lose l'crel- médico; 194 - João Soares da Costa, Lopes Abath. médico. 309 - Dr. Os
ra de Lucena, comerciant;,; 31 . médico; 19.5 - Dr Jaime Lima, mé- car ele Ol'veira Castrn. médico· 31C 
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34 - Jeronimo Lucas da Silvu, brega. mérlico; 83 - Claud!n_:, Pe- josé Florentino Junior, fur ,donário Dr Osiks Nacre Gom:,s. 31'.J -
7 500; 61 - Manoel Martins de sou- reira. comerciante; 84 - Clarinclo i,i- estadual; ma - Dr João dos Santos Oliver von Shosten. ~H - Os"alrlc 

za, 
36 ooo: · ~~~·~l~~;r~~ âi~~~tfdo f~~~~?:~á~~o ~~= fg~êl~o J;~~ 11~et:t~~J~~:~·.iof·u;~~\~~~:fo ii~J~~fr.inf~jfJr~~r. ct~táj~b~~~~~~~~~ 

veira. funcionârio feder&l: 86 - Dr estadual; 200 - João P -~i·-·ir.1 \'C de Mcsquit:1. funcionário federal: 3J 1_i 

Carlos Fatia. funcmnário federal; 87 Castro Pinto Sobrinho. funci,JP..úriD r.")- - Dr. Otávlo Ferreira Soares. médico 
- Dr. C>1:'los de Albuquerque Belo tadual: 201 - Prof. José Bali•;:., ''º 317 - Dr.Ol'l'ls Fernandes Barbosa 
Filho. funcionário federal: 88 - Dr. J\1élo, funcionário estadual; 202 - Dr funcionário estadual: 318 - Otávio 
Chileno de Alverga. funcionário fe- José de Avila Lins. funcionário fede- RibPiro Coutinho. industrial; 319 -
dera!; 89 -- Dr. Claudino Ramos Vi- ral; 203 - Dr. José Gor.çalves. fun- Ole~ario cje Lnna Freire. ;Jl",fessor: 121 
lho. médico; 90 - Acad. Durval Ca- cionário federal; 204 - Prof. João da - Otaciláo Coutinho. comerciante: 321 
bral ele Almeida e Albuquerque. fun- Cunha Vinagre, funcionário estadual. - Dr. Onildo Chaves, mérPco: 322 -
cionàrio estadual, 91 - Dion Souto 205 _ João Celso Peixôto de Vascon- Olavo Vxnderlei. funcionário estar'ual · 
Vilar. funcionário do Banco do célos. comerciante; 206 - João Reg,:; 323 Dr. Oscar Jucá elo Régo Luna 
Brasil; 92 - Dr . Damasquino Ma~iél. de Amorim. comerciante; 207 - Joi'u funcionário fedem!; ~24 - Dr. 01,,·ir, 
médico; 93 - Diôgo Augusto de Sé. Teixeira de Carvalho. come:·ciant0 • Marója. innustrial: ~2<; - D. r,sma 
comerciante: 94 - Dr. Dorgival :vro- 208 _ João Ciímaco Monteiro da rina Can·alho. professora: 326 -
roró, c0t,1ercia.nte; 95 - Domiciano Franca. funcionário do Banco Ccn- Olivier Peixôto. comerciante: 327 -
Nunes Soares. funcionário federal; trai; Z09 ·- João Antonio da Silva D. Olivina Carneiro da Cunha. pro-
96 -- Diomédes Soares da Costa, co- Pessôa. funcionário federal; 210 - fessora: 328 - Dr Osmar Vergára ele 
merciante; 97 - Diogenes Chianca. José do Carmo e Silva. funcionário Mendonca. médico; 329 - Dr. Orlon 
comerciante; 98 - Dirceu Dantas federal; 211 - João da Costa Frazão. l Bezerra co,olcanti. •'.1vogado; ~30 .
funcionário federal; 99 - Dr. Dus- comerciante; 212 - José dos Prnze- Otáv10 Monteiro Fa!cao. comerciante: 

RUA MILAGRES 

109 - Lourival Vicente d, Prc·;.,.c, 
101sooo· 117 - o mesmo. 80S800: 119 
o l!lesmo, 116S800; 125 - Raul de 
Souza Carvalho, 80S800; 225 - s~,c
rino Gomes de Farias, 114$400. 

RUA PADRE AZE'/ll:DO 

3G2 -- Diocese de caiazeiras, 151S400; 
395 - Clat..cliano Alustáu, l38S300: 
401 - O mesmo, 190S600; 407 - O 
mesmo. 228SOOO; 446 - O mesmo. 
107S200; 408 - Francisca Clara e Te
rezo. Efigenia O, Lima. 125S200: 410 
- Coriolano Cardoso, 139S400; 413 -
Olivia Alaide de Moura, 152$400;; 418 
- Gregono Pessôa de Oliveira. 
12%200; 419 - l\laria das Neves Ata
ide, 152S400; 421 - Alvaro Jorge & 
Cia, 125~200; 437 - Os mesmos, 
164S400; 438 - José Calisto de No
brega, 63S700; 441 - Felicia de Oli
veira Lima, 103SOOO; 444 - Lau
rinda Maria das Dôres, 40$700: 44G 
- 1''clicia de Oliveira Lima. 103SOOO: 

(Continúa) 
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basa. comerciante; 101 - Danilo So:i- Dr. José vardregiselo de AraúJo Dias. d1co:_ 333 - Pat!lo Peixôto de Vas
to Maiór Rosas, academico de direi'o; !nédico: 215 - ,José Pergentino Ma- ronr~l?s, f 1 mc:1onano. fed~ral; 334 .-
10 - Dai1ti Grizi. funcionário 1nuni- druga , funcionãrio estaàual: 216 - P?r~Jl"l (!; MPnrles Gu1maraes fnnc10-
cipal; 103 - Dr. Evandro Souto. ad- José da cruz Nóbrega , funcionário fp- nano estarlu~I :. 3%. - Paulo Cario., 
vogado; 104 - Estevam Ge1son <.; .,, - dera!; 217 _ Dr . José Mário Pôrto, de Abreu. funuonano ferleral: 31R. -
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nário federal: 106 - Dr. Evilasio José da Silva Mouslnho. advogado: engenheiro:. :l3R :-- Paulo Ferreira da 
Pessôa de Oliveira, médico; 107 -· 220 _ Dr. José Marinho Falcão Fi- S1t,a .. f11nr1011ar10 esla<Jual; 339. . 

EDITAL - o doutor Braz Bara- Prof. Eduardo Monteiro de Medeiros, lho, médico; 221 _ Dr. José de Seixas Pedro Conleiro de Sousa. func1ona
cuí. juiz de Direito da 1.• Vara da funcionário estadual:, 108 - Dr. Eclson Maia, médico ; 222 _ Dr. Joiio Ar- no fecleral· 340 - Dr. Raul de Bar
comarca da capital do Estado da Pa- de Almeida. médico: 109 - Dr. Ed- lindo Corréa médico· 223 _ Dr. José rns More1re. comerciante; 341 - Ra11I 
raíba em virtude da lei, etc. naldo de Luna Pedrosa, dentista; 110 de Miranda 'Henriqu~s. advogado; 22, Henrique du Silva. com,erciarte:. 342 

Faca saber. que tendo decorrido O - Dr. Edg-ai·do ~rreira Soares, ad- _ Dr. Joii. 0 Manuel ele Mar!ª· fun- , - Raul H. ennques .de. Sa, capitalista. 
prazo a que se refere o / l.º do art. vogado ; lll - Ernani Dantas. co- cionário estadual; 225 - Joao Har- 143 . .Renato Ca111;110 da .. cunh~ 
105 das Disposições Transitarias do merciante: 112 - Eugenia Velô.;r, . dman de Barros, funcionário estadual. funcionano .fer!ersl · .A• - Rui Aro.,_ 
decreto-lei n.º 167. de 5 de janeiro do funcionário estadual; 114 - Dr 226 __ ,João Au .. usto Sabo1a, func,o-1 'º fu•,c,onar\0 federal· 345 :-- Dr 
corrente. sem que tivesse sido feita. Emanuel Nazareno da Silva, enge- náno federal, 227 - Jose Faustino R~ul df' A7 everlo Lms funcrnn~no rir 
qualquer reclamação a respeito de no- nheiro· 115 - Acad. Ernani ,iaoélo cavalcant1 ele Albuauerque eomerc1- Banco elo Biasil 346 - Dr Romulo 
va lista ele jurados desta comarca. fi- Batist~. funcionário estadual; 116 - ante ~28 - Jarbas· de F1e1tas Gal- Augusto ele Alme,cla arivoi,sdo 347 -
cou a me~ma organizada definitiva- Edson de Figueirêdo Lima, funcio 11ú.- vão ' func1ona110 estadual, 229 - Dr Rriul de Goe~ func?Onano e~
mentc e constituída dos seguintes ci- rio estadual; 117 - Dr lfüseu de Jorge cunha, func1ona110 do Ba nco tadual 348 -,--; Raul Ma•sa ftm~lon~
dadãos: - 1 - Dr . Antonio dos San- Barros Maul. funcionário estadual: do Brasil 230 - Dr João Lel!s de rI? fedeial. 019 - Renato (hlv ·º '' 
tos Coêlho Néto, ;funcionário fede- 118 - Emídio da Silva Mousinho. r·o- Luna Fre;re advogado 231 ~ João 8!' func,onario cio Banco rio Brasil 
ral; 2 - Dr. Antonio Rabêlo Junior, merciante; 119 - Dr. Emanuel de Alves da Silva, comercrnnte, 232 - 3oO - Ro'lrnaldo Rol!~, fl,ncionai,o 
fannaceutico; 3 - Alvaro Jorge dP Miranda Henriques. médico; 120 .Joaqtum de Moura Machado comer- PStartual ~51 - _D• .:-evc,mo Alves 
Carvalho, comerciante; 4 - Antonio Eduardo de Azevêdo Cunha. comer- ciante 233 - José Casto1 Co11eia Anes arh?gacio 302 - Sr,enno Can
Ginot do Aguiar, funcionaria fede- ciante: 121 - Francisco Muniz de Lnna funciona no estadual, 234 - di~o Mannho ftmcwna: 10 e• t".;l~al 
ral: 5 - Ai,tonio Mendes Ribeiro, ca- Medeiros Sobrinho. comerciante: 122 Jose Teixeira Bastos. func1ona110 353 - Dr Smesio Pessoa Omm raes 
pitalista· 6 - Dr. Alcides Vascon- - Francisco Sales Cavalcanti. func io estadual 235 - Dr .José Clcmentmo orl,oga<'lo 354 -- SRI'.iuel Hard111<'.~n 
célos. médico; 7 - Dr Aníbal Vítor nário estadual: 123 - Francisco Car- de Oliveira Ju11101 medico, 236 - D1 

1

, ~ot(- flllJ'º"ª110f federn~ 1,i55 f~e ,:;
de Lima e Moura . professor; 8 _ Abel valho,_ funcionário estad_t~al; 124 -:- Jose Beta1n10 Fe1re1ra mechco 237 3~ ~os /,~~~~º Fi~\~~1~~1

0 Pei ena 1ca
da Fonsêca Vanderlei, comerciante: 9 Francisco Alves de ArauJo. comerc\- _ Jose He1111que de Arau10 comerei- e ·c,a,,;e' 3ó7 _ Sevei:no p, rnr 
- Antonio da Rocha Barrêto. funcio- ante; 125 - Dr. Francisco de Assis ante, 238 -- Jose Luiz de Assis. fun- ~oigês. co;nerciante: 358 - i:lr Seve
nário federal; 10 - Antonio Pessôa Vidal Filho, funcionáno estadual; 126, cionário do Banr:o do Estado; 239 - rino Pessôa 011imariles. advogado: ,:::,3 
de Figueirédo. funcionário federal: 11 - Dr. Francisco Lianza. advogado; Dr. João Batista Toni. engenheir~: _ Se\erino Diniz fun<'im1 1,,.; 0 ,..~tctrl.•
- Aloisio Monteiro da Franca. fun- 127 - Dr. Francisco Xavier da Curna 240 - Dr. José Rodrigues de Aqui- si: 360 __ Dr. Severino Cordeiro oe 
clonàn0 estadual; 12 - Aloisio da Pedrosa. funcionário estadual; 1~8 ·- no, advogado; 241 -- José de Bórja /"ousa. aclvrigado; 3!il _ D Silda ele 
Silva Xavier. funcionário estadual: Pirmiliano Maximumo de Pmho, co- Peregrino. funcionário federal; 242 ~ Carvalho. funcionário ferleral: 362 _ 
13 - Augusto de Almeida, farmaceu- merciante; 120 - Dr. Franc1sc0 No- João de Sousa Vasconcélos, comerei- Tibiricá de Sousa Car\'alho. funcioná 
\ico: 14 -- Artur Sobreira, comercl- gueira da Silva, engenheiro; 130 -- ante; 243 -- João da Cunha Lima rio federal: 363 _ Dr Virg; 1,;0 Veló~c 
ante: 15 -· Ant onio Tavares. de Araú- Dr. Franci5co Cícero de Mélo. I-',lho. Filho, funcionaria estadual: 244 . . Borges. industrial: 364 _ Dr. Virgílio 
jo Vanderlei. funcionário estadual;16 engenheiro; 131 - Dr. Franciscr, ele José de Queiroz Batista, funr,wnano Carneiro advogado; 365 _ Vicente 
Acad. Antonio Alfredo Primola. fun- l'aula Peregrino de Araújo, en,;en!1e1- do Be.nco do Brasil; 245 -- Josebias Costa. comerciante: 366 _ Vasco Car
cionrário do Banco do Brasil; 17 - ro; 132 - Francisco Soares Lonrlres, Fialho Marinho, pastor protestante: valho de Tolêrlo. comerciantP: 367 -
Antonio de Azevêdo Ferreira, funcio- farmaceutiro: 133 - Freder11;o ela 246 - Jorge Martins Perem,. funci:,- Dr Vitória Pôrto. médico: 368 - Dr 
nário e!taelual: 18 -- Arnaud de AZP- Gama Cabral. funcionário e.sLad'!al; nário do Loide Brasileiro; 24.7 - Joso Vicente Trevas Pilho. funcionário fP
vêdo Cunha, comerciante; 19 - AI- 134 - Dr. Francisco Pôrto. medwo: Florentino da Silva. comerciante; 248 deral; 369 _ Valfrêrlo G11ecles Pereirr 
trédo Monteiro. médico: 20 - Anta- 135 - Dr Fritncisco de Paula ~ ôII- Joaquim Cavalcanti de Albuquerque. Sobrinho, comerciante: 370 - Walde
nio d'Avila Lins, médico: 21 - Dr . va, dentista; 136 - .Francisco Nava,· gerente do Banco Central; 249 - º': mar Dantos do Aguiar. comercianle; 

ff:~~:~~r~z~:1fi~ia;~:t~ttJ1~~ ~ltP'.::013~~::.~~~r,~~r~o~]~~~~~~ ~rt:2}t];t!f!!:~T~~~;;o!Ft~f = iTi: ~~~l~~~leé::e:::r~g;,e:~l~:~:::,::l:: 
la, funcionário es:adual; 24 - Anta- Filho. médico: 139 - Flodoaldo Pei- ta Cabral de Vasconcélos, funcwna- to rios intPressados nassei o p1e,e1 e 
nio Climac:o Ximenes. comerciante: xóto, comerciante; 140 - Fernando rio federal; 252 - Dr. Joao Fe:nan- f'riital que será publicado J:~gaim,:,~1.e. 
25 - Prof. Alcides Lacerda Lin1a. co- Pinto Seix,.s. funcionário estarlur1.l: des Barbosa. n1édico; 253 - Jm,e R::-i.- Dado e pass~do nesta dJsd~· cl;· JtJ:10 
merciante. 26 - Amaro Bezerra Nu- 141 - D Francisca de Assun9ão 

I 

malho da Costa. comerciante; 254. . Pessôa . aos 12 ele março de rn38. r-.,, 
nes Cavalcanti. funcionário federal: Cunha. prnfessora: 142 -f Franc,~i~ José Carvalho. fu~ri0,y:1.noNó{:1. r~ntcc~· y~

1
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29 - Antonio Pereira de Lucena. co- dofrêclo de Miranda Henriques, pto- Móta Silvrira. farmaceut1co; 258 - · 
inerciante, 30 - Anibai de Gouvêa prietario; 145 - Geraldo von Soh_~'ans Dr. João Santa cruz de Ohvc1r,s, ad- REGISTRO CIVIL - EDITAL -
Mot:ra, proprietario: 31 _ Dr. A\oj. Junior. comerciante; 146 -- Gasta o de vogado. 259 _ Prof. Joaqumt .a S1l- Faço saber que em meu· cartorio. nes
sio Rapôso. médico, 32 _ Arnaldo Kerbrie Mindêlo da Cruz, funcioná- va Sai,t!ago, funcionário est:c,1ual: ta cidade, correm proclamas para o 
E~míliano de Barros Moreira, profes- rlo federal; 147 - 0?77,\ Onlvfi.<1 rlp 2GO - Luiz Franca Sobrinho, fll!.\Cl~- r~c..R.mento civil dos contraentes sc-
sor: 33 - Dr. Aníbal Lima. engenhei Sé,, professor: 148 - Gilberto de Sei- nário estadual: 261 -;- Leonel ele '~~~.- guintes: 
ro; 34 . _ Dr. Arnaldo Ribeiro Gomes ;:as Maia. funcionário e;;tattua~; I,~ tas F'eitósa. funcionano. r~0,et,1 I, .. t•2 ,José Alves da Rocha e d. Luiza de 
da Silva. médico: 35 _ Dr. AlbinQ _ ouarací Gomes de Carv.alho Nc- _ Leonéi Rosánt:. func:o:' ,r,~ ,·· 1.a- Barros Viésas. que são solteiros. 
Goncalves Fernandes. médico; 36 _ ses. comerciaria; 150 - Gemval Gu,,- dual; 263 -- Leonel Celsn Dua. t.~· co- maiores e nãturais deste Estado; êle. 
D1. Antonio Pereira Diniz. advogado· j de8 Pereira. romerciantc; 15_1 - D, merciante: 264 -: Lmdolfo Alv ·' ~e nnerario ela Mat~razzo e filho de Zr-
37 _ Dr. Antonio Carlos da Silveira, Guilherme Jofih Bezerra. medico, .152 carvalho, comerc1ante; 265 - L~•.z ;~~ ferino Alves da Rocha e da falecida 
actvogado· 38 _ Alipio de Menezes 1- Dr. Genebalclo Avelar. d~nt_1,,a: Silva Pinto. func1onano estafü,a .' ~r'7 ct. Joséfa Maria da Rocha: e ele rle 
Machado· funcionário estadual; 39 - i53 Oilberl.o Bom. fim, comerei u,te· - . Dr. Lourival Moura. medic\ ,;.~. prnfissão domestica e filha dos fale
At'mando Nóbrega de Vasconcélos 154 - Dr. Horácio de Almed\ adv?.· Dr Leonar~o Arcoverde, engcn 

01
~er~ cidos Francisco óe Barros Viegas e 

ftmrionáno feder~[; 40 _ Dr. Abe- i:ado· 155 - Dr. H1ldPbr:u,do .'Ubn ° ?68 - Leonel Pmto. de Abieu. s" Car- cl. Joana Maria da ConcPicã.o: sendo 
!ardo de Araujo Jurêma. advogado ele Morais advoga.do: 156 . -·. D1. l-li- ciante: 25g .- L~m·ival de Sou.

2
~

0 
_ aouéle e os nubentes. domic11Iados e 

41 >l.ntonio Muribéca comerciante; :;ino da Costa Bnto. medico. _1 57 - valho. fun~10nário esta~~.al,t . 271 _ residentes á rua da Redenção. nn 
42 ·- Adauto Soares da costa. comer- Dr. Hélio de Arauio Soares .. 10~ , - Luiz von Shosten. comeici~~2e:_,_ Luis Ilha Indio Pira!;ibe, suburbio desta 
t1ante; 43 -- Antouio Cafno. comer Dr Hernl~s Hermcto Alves d,). "":_~ t.1.. Lu11. Paiva, com~~ci~nie~ nalista :o;i r.apital 
c
4
·iante; 44 -- Alc·ides. Lima. arquitéto; runc~onáno fáedefral:

1 
119. -d

0
H7;~~;; Clemendtlnocdid~,v~::;~:

0
t\unc,,ll;,,,.i,, s,•,·erino Vitalino da Silva e d H~-

.5 - D1·_ Aloi~üo Ribeiro Gomes da Galvao de S , une on 110 - (J : Lauro e a ·· Dr La{lrO dO:i _}ul- da Guedes de Vasconcélos. que soo 
~lha .. médico; 46 - Dr. Abelardo de rio Brasil: 160 - Dr Humb7!'tO "')- estac_lual; 274 - ·.di~o 27:, · ur naturais deste Estado e solteiros: 
Audr-ea ~antas. engenheiro: 47 - Ani· neiro da Cunha Nobrega. medH,~~,,f"/ maraes vand;1~~· t;1Tveirà Lin1'1.. ::tl!- êle. maior. instalador 1neca~11co ~ f~
•1r, ~unha Rêgo, comerciante; 48 - - Humberto. Marque~. comei~ .. ;;ra. Luiz 0 .onz~g- Dr. Luciano Ribe,n de lho rio falecido José Joaquim Vitah
Allredo Chaves. comerciante, 49 - 162 - D. Ho1 tense Peixe. pr9 · ss · vogado. 2'i'.6 . 277 Dr.i I,llia ,,ue no rta Silva e ele d Etelvma Mana 
AI varo de Sá Vasconc61os. comerei- 163 -. InáC'lo da Cunhii Pedrosa, fun~ Morais, medic?·278 ~ Dr. Luiz de Oli- ela Conceição; e ela. ainda ·menor. de 
ante; 50 Antonio Bento de Paiva, clonáno federal, 164 - Dr. !talo J·~- des. advog~da. dvo ado e comerciante, profissão domesttca. filha de Joa
r,11,cionáno federal: 51 - Alzir PI· fili, func1onário estadual: 165 . - ~1 ~ veira Galv~º·c1~ Sl~uclra coêlho. fon- qulm Guedes de Vasconcélos e de d 
inentel comerciante; 52 D Ange nlo LondrPS Barrêto. comeici9;_n ecie 279 :-- Luii Bai~co dos Proprietarm, Maria de França Guedes. todos .c10-
lina Baltar. profesi;ora; 53 - Aristi· 167 - Acad. Itagiba Cavalcan.l " cwnarlo ~ M· tias de f'lguelrecto. fun- miciliados e residentes nesla capital. 
rles de Azp,edo Cunha, comerciante· Albuquerque, Jornn!iSta; 168 -: ;,'e; 2fº -:-.. Luà~ :anca do Brasil, 281 ás ruas General Osorio. 169. Floria
·'.4 - Dr. Abelardo de Oiivelra Lôho. José Frut.uo~o Dantas. i°º~f~~::\~/10 ~ ~nt~fz Gonzaga de Miranda Freire. nu Peixoto, 216 e 12 de Outubro. 
ei,ge11he1ro; 55 Arnaldo Coelho d• 160 - Jose Liberato e e · J eé 1idl . 282 _ Dra. Llndnlva Gama com proclamas anteriormente pu-
Alverga , luncionáno federal; 56 - Luna. funcionário federal: 17~ := J~~é ~ t{~,; 283 _ Dr Mctnuel Florentino bllcados· 
IJr Antonln Boto de Menezes. advoga Luna. funcionlirio federal. 17 ·1 ,70 pns!1va médico 284 - Dr Ma,,ro Raimundo Napo\lão da S:lvo e à. 
<lo 57 - Abdias de Oliveira comerei- Marinho da Silva, proprietaJ ,, ,·to~ ~~iho advogaclo· 285 - Manuel r:c Edite Matias de Oliveira Frnncis('O 
ante. 58 - Antomo da Costa Miran- - Dr. Josi', Alves de Melo. a ('~~~~ic1'. oHveir~. comerciante: 286 - MiClll'I Moreira Sales e d. Leandra Dias dr 
tia c·ornr·rciante, ó9 ·- Antomo Pere,- 173 - Jose de Sousa ~el~ ixó•.o de Reis comerciante; 287 - Manuel Dan- Araujo; R(·inoldo de Oliveira e d, 
ra Gomes l"ilho, jornalista; 60 -- An ante: 174 - José Lu ~ 11i ·_ Jo,~ tas Filho. funcionário estadual; _28 Mnria da Penha Almeida, Eduardo 
l<mio Tancrédo de Carvalho. Jornalis- Vasconcelos, comercianteé. i est.1cl1 ,1 · D~ Manuel de Medeiros CoUtll)•'º· Soh1no da Co&la e d. Maria das Dó-
tn. 61 Anqulses Gomes, 10rnalista, Pereira de Brito, funcio';, ~go i,.1,~to' c'le11tsit~. 2R9 - Dr .Mário _Vergára ,• res Ferreirn. e Orlando ele Arroxélas 
r,2 D Argentina Poreira Gomes. 176 - Jose da Gama r !me f'<•r- Mendonca, quimico md~1strial; 290. 
lllO'.cs,ora; «:l . D Analice Cairlas. nário federal: 177 - Drd. Ja 17~ Mário da cunlrn Raposo, acacl~· , .. , .. , GaJv{Jo e d. Laura Cavalcantt Maia 
Jltoteewra, 54 _ D Alice de Azo- nandes Barbosa. advogaus~· com•·,ri, de direito; 291 __ Dr: Mi;,nuel R1beno Si alguem souber de algum impe
Yedo Montielro, professora; 65 _ Dr Joáo f'.lguelrêdo de. Sol~is!o Ja r;,,s- de Morais. advogado, 29~ .- .MnnuPI climento. oponha-o llR fórma da lei 
. Alva10 Pe1 eira de carvalho, advoga- ante; 1 /9 - ~r. J.osé r~o federal !ao MoreirH d<· Meneze,. func1onar10 I;- João Fc,,ôa, O de março de 103C 
rlQ, 6B • Alcxanrlre Ram"lho, co ta Machado. funooná nezes tu:ww- dera!; 293 .- Dr. Mário Gusmao. p,. · O escrivão do registro, Seb .. stião 
rnerr·1ante; 67 - Dr, Alvaro de Sou- - Dr. João Me.ira de Me Dr :,oaq•imi $enhelro, 294 - Mlrocem Navano. naslo,. 
~ Leme;, , dentista, 68 - Antonio da nárlo estadual. 18) - · 

ADMINISTRAÇÃO DO DOMINIO 
U.\ UNlÃO NA P.-\R.-\íBA - EUl
TAL N.fl 1 - Aforamento de terre
nos acresl·ido e alagado de marinha. 
- De ordem do sr. delegado fiscal 
cto Tesouro Nacional nêste Estado. 
faço publico que os herdeiros de Fr
lice de Be1i requereram o afor'\
·nento dos terrenos acrescido e ala 
gado àe marinha , sitos á margem 
e5iquerda do rio Portinho e ao sul rl'l. 
Tlha Tiriri. no lagar denominaclo 
"Ilha do Marques". município de 
Jnão Pessôa. nêste Estado. 

Limites: Ao Norte. com a ilha Ti
riri. com parte da cambôa Bacam1.r
Lf'. com os terrenos de ma:rinhas, lóte 
n.0 154. aforados aos mesmos her
deiros e com parle do rio Tirirí o. 
LéstP. · com o rio Paraíba e com o 
referido lóte n.0 154: ao Sul. com o 
rio Portinho e com o Jóte já citado; 
e a Oéste. com partes do rio Porti
nho e cambóa Bacamarte. com o 
mesmo lóte n.c, 154 e com parte d~ 
~arnbôa Jn.baquára 

São convidados todos os que se 
Julgarem pre,lucticaclos com o afora
mento requerido. no prazo de trint-:i. 
, 301 dias. contados da clala da 1 ' 
pubhcacâo dêste edital. apresentar 
nrotestos no Oabinéte desta Deleg'l
"ia Fiscal. de acôrdo com o artigo 16 
rio decreto n.0 4.105. de 22 ele ffl'e
reíro de 1868 provando suas ale~a
ções com documentos habe1s sob pe
na de se proceder pela fórma r,ue 
melhor garanta os interesses da F:1-
senda Nacional. 

Ontrosim. faco ciente que o afon
mento em queStão ficará sem efeil o 
si, em qualquer tempo. se venfico;ir 
nos terreno sem apreço. a existencia 
de areias monaziticas ou metais prP
ciosos, nos têrmos da Circular rio 
Ministerio da Fazenda. n.0 39, de 4 
cip setembro de 1912. 

Administração do Domínio da Uni
\o. em 8 de março de 1938. - Sabino 
d.,. C:impo~. escrivão encarregado da 
Administração, - Classe G 

ALFANOEG~ DE JOÃO PE~S ôA 
- Edital de prévio aviso sob n.0 7. -
Pra~1.o de 30 dias. - Pela Inspetorh 
desta Alfandega. se faz público que 
se achando as mercadorias contidas 
no volmne abaixo mencionado no 
caso de sêrem arrematadas par'l 
consumo. os seus donos ou consigna
tarios clererão despacha-las e retira
las no prazo de 30 dias. a contar da 
presente dala. sob pena de findo êste 
'iêrem vendidas por sua conta. nos 
termos do titulo 6.0 capitulo 5.0

. ela 
Nova Consolidação das Leis das Al
fandegas. sem que lhes fique o di
reito de aleagr contra os efeitos des
sa venda. 

A & C - Consigned - O&C -
João Pcssóa - Brasil - 104 - uma 
caixa. pesando 154 quiios. vinda pelo 
vapor "Boniface ". entrado em 25 de 
agosto de 1937. 

Alfandega. 11 de março de 1938. 
Antonio Gomes I-~orte. escrituraria da 
classe '·E". 

4.LFA:'IIDEGA DE JOÃO PESSOA 
- Edital tle prévio aviso sob n. 0 6 -:-
P1·a:to de 30 dias. - Pela Inspetoria 
deste Alfandega se faz público que 
se achando as mercadorias contidas 
nos volumes abaixo mencionados no 
caso de serem arrematadas para con
sumo. os seus donos ou consignata
rios deverão clespac\Ja-las e rei.ira-las 
no prazo de 30 dias .. a contar desi.a 
data. sob pena de fmdo êste sêrem 
vendidas por sua conta. nos termos 
do titul.> 6.0 , capitulo 5.0

• da Nova 
Consolidação elas Leis das Alfande
gas. sem que lhes fique o direito de 
alegar contra os efeitos déssa venda. 

Armazem n. 0 5. das Docas do Por
to de Cabedêlo. 

L B Pernambuco - S nun1eros -
seis barricas. pesando 198 quilos. 
vindas pelo vapor inglês "Benedict" 
entraelo em 24 de outubro de 1937. 
consignados á ordem. 

Alfandega, 10 de março de 1938. 
\ntonio Gomes :Forte, escriturano da 
classe "E'. 

EDITAL - ORDE~l DO!> AD\'0-
GADOS DO BRASIL - Seccão do 
Estado cta Paraíba - Faço saber a 
quein interesar possa que o ~cade-

:~~1~eiº!é ~~~fif~s~~~~~·ani\~~~~ 1J; 
Or<lem cios Advogados do Brasil, co
mo so!icltarior 

Fica marcado o prazo d~ c111co 
clia.&• pnra o oferecimento de unpug
nacâo 

Secretaria da Ordem dos Advoga 
elos, 2 dr março de 1938. - ~ine~i• 
Pc:-.,t1a G uimaráe!\. 1 ° secretano. 

RF.L'F.BEDORI\ DE RE~'IHS -
EDITAL S.º 3 - lndu~tria e prof'i~
si\o. De ord(>m elo sr chrelor desífl 
rcpf!rticúo. fn:;,·o público. Q\l<' df'v~rão 
ser pagus. :-:rm multa. at,~ o ultimo 
dia utll déste més. á boca cio colre 
rlcsíc.1 RecebPdoria. ::1s prim<'1n1 s pres
tações elo imposto de industria . e 
profissã.0 maior cte unt conto cte reis 
, 1 :OOOS000l referente ao conPnte 
1•xercicio. de acõrdo com o n.rl. 3Y, 
<lo drcretn n. 0 467, de 30 de dezem
bro de 19~3 

2." Secção da Recebec10,·1a de Ren
da,. em João Pessoa. 11 clr março ele 
1938. - J.eonrl Rosario, C'heft'. 

Visto - ,1. Santos C'oélho Filhu, 
diretor. 

RADIOLA 
VENDE-sg a mf'lhor t' ~ mui-~ po .. ,:,; 

sante <•xbtenl e ne~t<' Estndo, ht•m 
c·omo uma ài.Scot.éc-a variada e rapn 
,·hosnmente r:,;colhiclu . 

ver r trn.lar é. rua Barão ela Pa ... 
$agem, 397. 



BENJAMIN DE GARA Y, 
BRASILEIRO AMADOR 

1 Cop11riqh I da União Jor
nalística Brasileira. para A 
UNIA01 

ORIGINES LESSA 

Vive em Buenos Aires nm vel110 
poeta. não muito velho. mas exagera-
anment'e poeta Ben1amin de GaraJ 
Aliás. bastal'ia a pala, ra poeta pai'~ 
implicar a 1déa de Juventude. E Ben
.1amin de Garay tem sonhos e nmores 
generosos. proprios de 111.oço. Amóres 
e 5onhos que nos interessam de perto 
Porque a grande paixão de Gara\ t!' 
• :-ta coisa quas1 111via\·el o Brasil 

Encontrei-me com êle varias vezes 
em Buenos Aires. Pa:,;se1 ao seu lado 
no Tortoni e nOtltros cafés tarnosos 
da grande cidade. horas seguidas. em 
Jorcejando por ounr algutna coisa so
hre a sua µatria. êle a falar do Bra.sil 
c:1 reletr1brar o Bn\sil. a indagar do 
Brasil. Quinte ano.s de permant:ncia 
em nossa terra, como correspondente 
de jornais platin~ e rnesmo como re-
da t-Or de Jornais brasileiros. enche
ram-no de brasilidade Voltou para a 
Argentina Seus livros são todos bra
sileiros .• Sua ocupac;ão. traduzi-los 
Seu unico assunto. divulga-los 

Foi Garar quem 1ntroduz1u Montei
ro Lobato na Argentma Com tal al'
dor apostoliro. que hoje Lobato é o 
e~critor brasileiro mais lido e mais po
pular pol' aquelas terras. "La Prensa" 
publica-o. quas, todos os dommgos 
Const1tuern-se comitês para a edição 
argentina de seus livros infantt!:) _ F. 
onde qüer que a gente conta. a um 
;ntelectual platino. que vem chegand<' 
do Brasil antes do "mucho gusto" ou 
do "Como le va ? .. ou,·e logo uma per
gunta· "E como #!te Lobato? Que 
está escrevendo agora Monteiro Loba
to ? .. Ouvi isso de Santos Gollan. de 
Juan Pablo Echaque. de Ricardo Le
nne de Carlos Ibal'gul'en 

E se o brasileiro quer ser ouvido com 
interesse, tem que contar coISas sobre 
o creador de Jeca Tatu. mesmo que 
seJam 1magmarias. com petroleo e tu
do, porque êles topam o tema. horas 
seguidas 

Mas Benjamin de Gal'ay não é só 
Monteil'o Lobato. Tl'aduziu Coêlhu 
Neto, Machado de Assis, Menotti e 
n1uitos outros Abalançou-se a uma. 
tarefa tl'emenda durante dois a nos 
traduziu os "Sertões" Durante seis 
anos buscou editor. Conseguiu-o ago
ra. amparado pelo gl'ande histonadol' 
Ricardo Levene. E dentro. de pouco 
tempo. em dois belos \'Olumes. os .. Ser
tões" deverão sair em espanhol. numa 
tradução que eu tive ocasião de ler. 
em grande pane e que me assombrou 
pela hdehdade. pela belêza e pelo vi
gor. Uma traducão á altura de Euch
des 

SECC AO L I V R E I qu!R!~~v!~!!!!ÇAO 
Maria Vieira Pessoa com 49 aimos 

lle idade, cusa<la., residente à av. 1.0 ~ 

SEVERINO JOSE 

<3t~ 

~ 
7.° dia 

D AS NEVES 

de Maio n.0 31, nesta. capital. 
Severino da Cunha Cavalcante com 

48 annos de idade ca.sado. auxiliar do 
commerclo, reslde'nte á rua 13 de 
Maio n• 533, nesta capital. 

Genezlo Gambarra. Filho, com 29 
annos casado runccionario publico, 
reside:ite em Piancó, Est&do da Para
hyba. 

Manoel Vlctallano de Carvalho f<o
cha com 26 annos, casado. funccio. 
nario publico e residente ~!Tl Cabe
dello. 

José Vlctallano de Carvalho Roch~. 
casado auxiliai' do commercio e re. 
sidenteº nesta capital. 

Dr. Oswaldo Elizeu Jofflly Pereira, 
com 36 annos de idade, casado, me
dico e residente em Nova Cruz. 

Frnnl'iscn ,fosé elas 1'.<'\'c>s e familia. No1·bPrtino rle ,\'ascon
<'élox e familia, Osl'a1· :'llalharlo e familia, Ota,iano clf' Oli\'Pll'a e 
familia I ausenll'sl P .\Janu,,J l.oul'<'ll<:o Uas ;:,.;e,·<'s e familia, ainda 
1·omp1111µ-id11s l'Ol:1 o falt·t·inwnlo cio inesqU<:l'in·I filho. il'mâo, tio ,, 
cunhado SE\'l•:nr:s:o .JOSJ•:· DAS NE\'ES, t·on,·iclam os pan·ntes e 
amigo . .:. para as:•dstirPm ú missa dt1 7. dia, (Jtll' mandam cC'IC'brar na 
;\!atriz de?\. S. de Lul'clt•s no dia l:! do ,·1H'!'t'lllP 1sabaclo1, as li J 2 
horas. 

Gentil Coitinho de Lucena. com 28 
a nnos casado commerciante e resL 
dente' á rua ' Barão d;. Pas.sagem, 

a torlos qne comparrl'rrem a nesta capital. A ntPcipaclamen'!e. agrarle:eem 
, .. ,~<' ú lo ele pipdacle erislft. 

LUXUOSO LEILAO DE MOVEIS 

Romeu Cabl'al Accioly, com 22 an
nos de idade casado auxiliar elo 
commercio. r~sidenle á, nrn 4 ele No
vrmbro 173 nesta capital. 

Chamada de ob!to, 
GR8 sem multa 28 de fevereiro 
f\RR com multa 20 de marc,, 19!7 
689 sem multa 15 de marc,, 
689 com multa 5 de abril 1937 

16 de março de 19:38 - A VISO jG90 sem multa 30 de marco 

AIUSTlllES FA:s;T[?\I. leil<wiro ofic-ial de8ta Pral'a chama ~~~ ~~! :::;:i\t;: /sº atrifbrll 
193

'/ 
,, atenC'ào de soa distinta freguezia para um luxuo8o leilão' de mo- 691 com multa 5 de maio 1937 
, .. i:. a realizar-se no Baino de Terez,ípolis, na resiclenl'ia ele distin- r.n2 sem multa ~O de abril 
la familia que se retira deste Estado. ~~~ ~~~ ~~\~~ ;~ ~~ i:~70 

1937 

LPiam a lista l'nmplétH, qne sení publicada nêste Jornal no G93 com multa 5 de Junho 1937 
clia elo leilão. 694 sem multa 30 de maio 

AIUSTJDES FA?\Tl;\'I, leiloeiro oficial. 

Agentia: Praça Pedro Americo. il - .João Pessôa 

S A. INDUSTRIA TEXTIL 
DE CAMPINA GRANDE 

LEILÃO 
Andrade Lima 

,94 com multa 20 de Junho 1937 
(;!15 sem multa 15 de junho 
r,95 com multa 5 de julho 1937 
r.na sem multa 30 de junho 
í.96 com multa 20 de Julho 1937 
607 ,:em multá 15 de Julho 
G97 con1 mnlta 5 de agosto 1937 

~~! ~~,:~ ~~i(t°a fo ddee J~~~~to 1937 
1;n•1 sfm multa 15 de agosto 

São convidados os srs. acionistas 110.JE. 12 DE ,1.\P.f'O. 110.IE ! m•J co111 multa 5 de setembro 1937 
desta sociedade a se reunirem em :l'oi 19 hono, e ::o, á rua Pri,1ré"'ia 701) ~f'm 1nulta 30 de agosto 
Assembléa Geral ordinaria ás 15 ho- J,ahel, ·~61. 700 com mulla 20 de setembro 1937 
ras do dia 15 do corrente, na séde 101 sem mult~ 15 de setl!mbro 
desta Empreza, situada no suburbio Andrade Lima. leiloeiro oticial. de- 701 com multa 5 de outubro 
de Bodocongó, desta cidade. a fim de viclamente antol'izado por distinto ca- 70~ sem multa 30 de setembro 
tomarem conhecimento do Relatório valheiro que se retira parn São Pal,- 702 com multa 20 de outubro 
da Dil'etoria parecer do Conselho lo. venderá ho,ie ao correr do martélo í03 sem mu,la 15 de outubro 
Fiscal, aprovàção de contas e balanço no local e hora acima indicados o se- 703 com mt.lta 5 de novembro 
do ano financeiro de 1.• de janeiro guime: Béla s:lla de visitas. sala de 704 sem multa 30 de outubro 
a 31 de dezembro de 1937 e bem as- 1antal' elegante e de fino gosto. l dor- 704 com mulla 20 de novembro 
sim proceder-se ás eleições da Direto- mitóno de imbuia , lindo relogio de pou- 705 sem multa 15 de novembro 
ria. que dirigirá os destinos sociaes no ,o solene movei, fino "toilette" com 70!i com multa 5 de dezembro 
trienio 1938_41 de acõrdo com art. 14 pedra mannore \! lamma de cristal 706 sem multa 30 de novembro 
dos estatutcs e do Conselho Ftscal e lmdo porta-chapõõs. ótima guarmção 706 com multa 20 de dezembro 

~:u19i?lentes, para O ano financeiro ~= r~:i~\:::~ ~a!~~t~a~~tO~'!fài{ço~ag~;~ ~~~ ;;i'~ n~~~i~a S lte dj~~lb;ode l93S 

De acórdo com o § 2.• do a~t. 10.• espelho. para modista. com movimen- 708 sem multa 30 dezembro 1937 
doo estatutos .os srs. acionistas ro_ tos. obJeto5 de ~l'te. l?ucas .. camas 708 com multa 20 janeiro 1938 
mente p:derão tomar parte nesta para s~lte1ros. mesa elast1ca. isolaCa. 709 sem multa. 15 janeiro 1938 
A.ssembléa, depooitando as suas ações etc · alem ele. uma mhmdade de P~- 709 com multa 5 fevereiro 1938 
na séde social da Companhia até o dia quenos mo,·e,s e obJetos_ que estafao 1 710 sem multa 30 janeiro 1938 
12 do corrente. P(·esentes no áto do lê1lao e que se- 710 com multa 20 fevereiro 1038 

19fs°,'npina Gr11nde. l.º de março de ~ª.oje, vã!d'1. º~. :ei;. °'Jt n~fte."n~rt;;;~ ~{{ ~~~ ;~~;/i: JS mf;:çe:e;~~81938 
a PnncPsa Isabel. 2,61: onde estiver . o 712 sem multa 28 re,·ereiro l938 

A emar Velôso da Silveira - Diretor smal do.le1loe1ro·. o. _,cial \ ndrad~ Lrn.,a·, 1712 com multa 20 marco 1938 Secrelarlo. 
- ----- ------ NOTA: .C'iamamos a al~ncã,, d:,s m ~~~ ~~1\t ;5 

a~r~fç19ii
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Ao Comercio desta Capital sei,.ho_res noivos para eStes l!lO\'fJ;, 714 sem multa 30 março 1938 
propnos pr,ra casa pequena. e,úPc1,1l- 714 com multa 20 abril 1938 

e do interior do Estado mente sa1a de Jantar 71s sem multa rs abril 1938 
----- -------- ;7;5 com multa 5 maio 1938 

Gara\ porêm não é também só Eu
clides da Cunha. Nesses oito anos de 
luta pelos .. Sertões" i le achou tempo 
para outros cuidados. Idealizou uma 
biblioiéca de modernos autores brasi
leiros. Doze hvl'os Empl'eitada imen
.':>a. Traduziu varios Encontrou am1-
~os de bóa vontade Botou-os a traba
l~ar. Corrigiu-lhes o onginal Gas
tao Cruls. Grac1liano, Rachel de Quei
roz. Vens&u110, varios lôram traduzi 
dos O trabalho imenso está feito 
Falta editor Falta ampal'o oficial 
Esse trabalho silene10so e tenaz pal'e
ceu-me ~e todo em todo mutll. Ond,' Carvall'.o Basto & Cia .. estabeleci
nrranJara Garay o editor col'ajoso ou I dos nesta capital desde 1890. resohe
o g·o. v;. rno_ escl~1:ec1do. que lhe_dé mão r.1111. ilqu,clar definitivamente a sua 
Jorte Nn? c1 PIO que o consiga ~le rJ.!-.a comercial, vendendo com gran-

;::~~! ~~~1.1:~i~a~~c~a~.:~, ~~f~r~~= ~t~i~atimPnto o seu estoque de miu-

s~n1ma. Quando nos despeê:hmos .. ~te Os componentes da finna citada, 

MERCEARIA A' VENDA 1 ~~i ~~~~ ,~~'ii:: ;;!~i ltl: · l '/17 sem multa 15 maio 1938 
Vende-.se na rna Alberto de Britto, 717 com multa 5 junho 1938 

928, llllla merce. aria bem sortida e 1718 com mu,ta 20 Junho 1938 
muito afreguezada. O motim da ven- ~16 sem multa 30 malo 1938 
da O dono explicará ao interessado. 718 com mulla 20 junho 1938 

~~ ;~~!ª;~/~1~~l~~~arc~:uqnude~n ~:~;,e_ ~;i~u:"er~:~t~i::
1
:, t~r~~~~e~~!.~.ia~:~et~ 1l~; 

tara _Ben}am1n 9e Garay? Não sei. ~1nciel Pinheiro n .º 91. 

719 sem multa 15 junho 1938 

V E N D E • S E 1 ~~~ ~~~; ;;;l~i1tt; lo Jt~~º 
1~~~8 

Mas ele hcou tao brasileiro que eu 
a~ho que conta agol'a, com o céu Pois 
nao dizem que Deus é brasileiro? 

O "CASO STAUN" 
A conlwcida revista parü,1e1~ ... f' • Le 

Mois" analisando ns caracterhlicn:-. 
atuais do re~ilnP "ovietico. assn1alou 
princ1p,dment<· o aspecto abso1 vPntP 
que para a Russia de hoje repres~n ta 
o que ~e pode rhanw r ·- o caso de 
Stalin·· 

Na verd,,de. 1:mbor11 nfw tenha 1w
nhum caso oficial det.erminado. t'!c 
Ja ~ chamado simplt-smente "O cht.:
fp" . . E: em torno de :,;,ua pe::isón. toi 
nrt1f1rialrnenlf' crC'aclo um vercladf'Irv 
culto. µassando n ser ol>rigatoria a 
atribu1cão a Stahn dr todas ,.t"" ini
nativa'i de CJUP pos~am rE- .... ultar pro
\Pitos â. Rus~ia 

A lileraturn oficial. os jornais, to
dos são r,br1~ado:-. a Julga-lo o urn
<·o autor dos doi.':> planos qui11quenais, 
a organizacão e n motorização cio l:'K
rrcito vPrmelho o. progresso· da 

viaçúo. ~1 construção de canais, de 
P.scolas e de Pstraclas de ferro. a c:0IP
llv1zacilo ela agnculturn etc Fica 
('J1tend1do Que êlP não lí·m C'Olabora
dores, que n1n~uem contribmu p,t1·a 
(}Ualqt1t•r 1m de ..... sf's r1-sultfldos. Tüdo 

C> devP a titrd1n. f' ai dP quem la11r·l• :-" 
fl • mai..":i ligf'iJ"a duvirlu a rPspeito~ 

O exHgt'l'O desses lou,·órr:,, a1111gr 
pontos verdadf'1ramentf· ridiculo.'I. As
!>it11, urn z;enhor Komarov, da Acacte,. 
mia rtP C1encias, n:to tt'vt· duvidas nn 
t•·rmi11ar um nrthw dtu·ndo que todos 
os progresso~ da c1énc1a con~ei:;uiclo:s 
no~ ultimo.') vint.<A ano.'i, Pstão ~ltua
dos • na gl'ande época 8taliníann" 

720 com multa 20 julho 1938 

Af PRAÇA l'ma m:íquina de descarocar algo- 721 sem multa 15 Julho 1938 
dão com 50 serra,. completamente 1721 com multa 5 a~osto 1938 

. Declaramos ,; praca e a quellf lnte- no,·~ e por !)rc~o baratis,imo 1722 sem multa 30 Julho 1938 
1essar J.ios.~a.· que. nesta data. clci.xoc, 

1 

Vêr O .t .. alar ,·om Manor! Brai ner 722 CO!IJ. multa 20 agooto 1938 
~e en,~~,;~et~;;en;~;, 11~:t"a E;,~~~ ~l' de Lima. á rna da, Trinmiras n.• 1 m ~~: ';;.~~\i! ;5 

s!ti~~r~
9
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~o,n, & Cm. clesta p1ac,. contmu- 821, nesta ca1ilal 724 sem multa 30 agosto 1938 
ando a merecer o n' ,·onreito -------- 72'[ com multa 20 setembro 1938 

Em ,ubst.,tuição ficará nos l'CJJl'e- 725 sem multa 15 setembro 1938 
sentnndn romo a!1'ente ~.era! no Es- CALDEIRA '125 com multa 5 outubro 1938 
taclo ., t_mna F Reis. estnbeler1da á 726 sem multa 30 setembro 1938 

~~Ü, Bh~;~l~itiJa i;ss~~~~~c~;° \~ci~tll~ Vende-se uma. d~ fabricacão in- ~~~ com mu\iª ;i out~to 1m8 
q.uslquer rnfórnw com s hnb1tusl so- glé.sa, de chamas nl\'ertidas. rcparncla 727 ~~: :~\it~ 5 n~~em~~o 1938 
ncllude . . irrepreen .... n·elmente, com forçn de 25 

A pro, e1tamo. c ense,1c, para comu- 1-l p efeti\'OS 

~~~t~m ~~~ ~;~~s~~!taJ~~~!~~:~~sl~: f;~;.: A tratar com Pedro de ~Iirancia, _ á 
teios da~ apólice~ da Prefrtturri i\!t1- rua Barão cta Passagem, 397, Jono 
nic1pal cio Re.cifP. confórme re.:l)l 11·úo Pe.s..'-Ó<l 
d<, Consêlhc, de Economia ,. !"t.rn11- ----- ------ -

6ª~1,t1jut'.: at~\fcl~: ~\\~nic;;t'.'.' ;~~ CURSO PARTICULAR 
1nk10 do!,, rne.~mo.\. 

011tro~im. lP.1nhr·t•nos ªº" !0:·so::) 
prest:11nistas a con,·eniencia rl.! n~:-411-
larizart>m <.eus títulos p,trn llF•• pi>T
cterem direito no~ sorteio:;: qu • s, .. r.l.<• 
re;.tlizados no proxin10 dia 30 do ro:·
n•ntf' das Consolid 1rJas Paulist 1" e 11tJ 
dir 3 dr ~tini! das Apólices d,1 Rf cite. 

João Pf"s.sôa. ~ de n1arço \1,, l!)J~ 

Pc•la b:mprésa Nac10nal le F.:cli1m
rnia Ltcla 1Cafia. Bancaría EneI1, A n
ton io Za rn bra.n o. Ins!)l.'tor geral no 
Brasil 

SELLOS 

Pl'Ofessor João da Cunha Vinagre 
avisa aos intere.ssaclos que durante o 
c·orrentc anno n1Jnterá. um rur!-.o par
licnlar que funcc:onará de 8 ás U 
horas diariamente á rua 13 de Maio. 
54 aC'ceitando ele• · preferencia, alum
no.s que já tenham o cur~o prima
rio e que de.sejcm preparar-se p~ra o 
exame de admissão aos estabelf':rL 
mentos secundarios. Lecriona també'm 
Português, Arithmelica e 1,·,.,rnl'ts. 

Pagamento adiantado. 

MOINHO COMBATE 
Yc.• 111Jr-~."' <"·,t~ hem nrrr~111'1:1 ,l o, 

No\'lc!adr•s, séries e artigos pJ,llateli_ rm 0 ptimo pon to da r i,!Jd t•, dispou clo 
ros. compn•m na rasa df" d iverso, m ar h ln i,m os p~H;\ n l'a-

Tra:" ·ssa do O u ,·idor :rn O moti,·o da ,·rnda o <10 110 f'\ Jll ic-a t·;i,. 
C. P. 1939 - i:tto de JanC'iro ao ín l rrer;.,ado Qllf t1•·'-rja•· c·omJ)ra r 

JO SE' BERISSTEIN & ('JI\, 1 hri<'o d , eafé 

P r<:-a m n ossas Ji ,.,t a~ d f"' p rPros, qn,. Tra i a r n a ,\ ,·1·n hl :L Ur:11u ·iaa in• 
• .ah• m ptrlodicamentt . lloh:m , 359. 

Quota annual: 

Sem multa 31 de dezembro 1137 
Com multa 3Í de janeiro 1938 

Secreta na da "A Previdente", 3 de 
Dezembro de 1937. 

Jl.farlanno Jl.f artiu.; n otHho, !.º se. 
tretarlo 

Fn milia de lrn l<1 mr nt o 
ncei tn mo(aS csl ud,rnl cs de 
f' ,1 mil ins :1 bns lncbs do ini r • 
rior. C:1sn asseiadn, con
f'orl nwl e hi gicni cn, p1w,i-
111 :1 rle lodnc; ns cscobs. 

n 11 :1 Tinrgrs ela Fo nst\·a 
11.

0 J(i2. 

VENDE-SE 
A rnin n n 512. C'm Trinchrir-1. 

TTm:1 dns mf'lhorr.c; cln rnpitnl 1\ a me
lhor Jo<'ali2ac!a 

A trn1:11 na nrn nariio elo Trim,fo, 
410 . 

TALISMAN DA FELICIDADE 

Preço 1 OSOOO 
AVENIDA, GENERAL OSORIO, 122 

Prof, Alberico Vanderlei 
CONSULTAS DIARIAS 

o U R o 
' C O m )) l' a - S e qualque1· 

quantidade de oul'o, pelo 

melhgr ,·preço da praca, á 
Rua Vi~conde de Pelotas n. 
290. (.Em frente ao cinema 

''Plaza"). 

CUR~O PARTICULAR 
GENr :\IESQUJTA AVIS.\ AOS 

INTERESSADOS QUE REABRIU 
O SEU CURSO PRDURIO P,\R
TICULAR DESDE O DJA 1.º DO 
DO :\IEZ P. FINDO 

RUA DUQUE DE CAXIAS, 25 

1 

Negocios á venda 
" Vendem-se á rua rn de No1·embro. 
,6, 1Rogers1, wn ótnno ponto para 

negocio. contendo comodo para fa. 
zendas, miu(lezas e molhado, com 
instalação de luz; e um outro' ponto 
lambem para negocio à rua de Tam
biá, 63, Completamente S3fü'3d0 e 
bem alreguezado. 

Tratar ne~te último ponto com 0 
proprietario. 

óTIMA OCASIÃO 
Vende-se a casa n.• 607 no melhor 

tl'echo da Rua Direita 'proxima as 
praças João Pessóa Relogio à &
cola Nori,pal, Llcét,.' Paraiba,;o, etc 
Com cornodos para grande familia 

Aproveitem a oportunidade a tra
tar com RAIMUNDO COSTÀ 

ALUGA-SE 
Pol' modico pl'eço, a espaçosa rnsn 

da Avenida Epitacio Pes.,ón n. 0 í14, 
perto da UZína da Luz 

A tratar na rua Maciel P111hc1ro, 
n.• 303. 

PULSEIRA PERDIDA 
Pede-se a pes.sóa que encontl'OU uma 

pulseira de ouro, perdida entre os 
tl'echos compreendidos: Avemda 7 de 
Setembro .Beaurepaire Rohan e Mn
c,el Pinh' ro o obsequio de entregá-ln 
na A venlda '7 de Setembro. 351, ou 
ao s1·. Se,-erino Silva na Repartição 
de Aguas e Esgótos, q'ue serã genero
samente gratificada 

AVIS O 
Comunicamos ao publico e mui e:-.~ 

pecialmentc aos nosso.s segurndo.s, 
que os srs. David Galvão Filho e 
Roberto Gal\'âo não são nossos agen
tes funcionários ou representantes e 
que porisso mesmo, "''º estão auto
rizados a praticar nenhum ú.to em 
nome da "SUL AMERICA ", Compn
nhia Nacional de Seguros de Vida, 

João Pessóa 11 de março de 193B . 
AGENc°IA DE JOAO PESSôll 

"SUL AMERICA" - companlnn 
Nacional de Seguros ele Vidn-Agen· 
eia de João Pessõa - Audemar P•· 
regl'ino caixa 

, A firma e.stá devidamente rN'O-
nhec1da 1 

PLÀNTAO DE PHARMACIAS 
DURANTE O MtS DE 

MARÇO 

Minerva 1-11-21- 31 

Londres 2-12-22 
S. T herezinha 3-13-2:1 
S. Antonio 4-14-24 
Teixeira 
Confiança 
V éra!'I ,, 

rir~sú ., 
Povo 
Central 

5-15-25 
6-16-26 
7-17-27 
8-18-2~ 
9-19-2!1 

10-20--3° 

i 
"'1 

j 



=-

p DOl:N(.)AS DA PELLZ- ~ VENl:ltEAS - SYPWLIS ' 

1 R • E D S O N. D E A L M E I D A ~ 
DO D18P~NSAR10 DE DERMATOLOGIA E LEPRA DO 
O. Ili. P. CHEFE DA CLINlCA DERMATO-SYPHILOORA

PBICA DO H OS~TAL "SANTA ISABEL" 
Trda111e11to p or procee•a. e.peclalizadoo de a cne (eopl
d&a), p7tlrla•hl • ersicqlor (pann.,.) eczemu, alceraa, 

tloeneaa ilas anJia,, lffecçõe1 tio couro cabellado 
or1ent~lo moderna na therapeutlca da S:,phills e da 
Lepra - Ph:,elotberapia dermatologlca - <Ultra violeta 

-Infra Vermelho - Cro~:,ei..i - Diathermo ccaClllaçto 
para o tratamento dos .umores malignos <la pene 

DIARIAMENTE [IAS 14 lj~ A'S 17 HORA!} 
0"9Hltorl•: - Da,ai, ile Culao, 5H - L aa .. r 

.J O AO PESSOA 

DR, J o Ão S O A R E S 
C'LTNJCA,DE ('RJAN('AS 

n,, ('rerhe da Casa dos Expos tos do Rio dr J;t nr i ro 
1 Serviço de lactentes ) 

Medico do Servico de Hyg1ene Infantil do Estado . do In.,
rituto dr Protecão e Assistenc,a à Infanc1a e do Abngo 

de Menores Abandonados 

consultas dia rias das 16 :is 18 horas. á Rua Direita, ~ IS 
1 Altos da Sor,,eteria WernerJ ' 

RES!DENCIA · - A,· do.s Estados, 87 - Terêsopolis . 

i CLlNlCA D ll: DOENÇAS DE OUVIDOS NARI Z E ] 

OAllGANTA 

Ili. CAss1 i 10 NOBREGA 
FORMADO PEL1' UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO 
E1Jeclalllta do Hospital Santa Izabel, da, l nspectorla s:.

Ditarla Escolar e do Dispensario de Tuberculose 
DIATH!'RMIA, ELEOTRO-COAGULAÇAO, RAIOS 

INFRA•VERMELHOS E VIOL~AS. 1 
Oon.'Ultas dlariu: pela. manhã, das 11 á., 12; i tA,-de 

das 16 ás 18 horas 
C'on.sultorto: - Rua Duque de Caxias, 312, 1 • 

Realdencia: - Rua General Osorlo, 180. - Tel. 259 

DR. ISAAC FAINBAUM 
E~.am,tente de Clinica Medica do Hospital doj Cente
aarlo, llled.lco do Hospital Sanb Isabel e do In,tltuto 

de Protec~áo :i Jnfancia. 
DOENÇAS DAS CRIANÇAS 

Oo&n~8 do adulto: Coração. norla, estomago, lntrsllno. 
lleaau, rlus, t flngue e 11uLdç:ío. Tratamento da neura. thPnh1 

sexual, sypi1llis. 
Couattorle: - Rua Harilo do 'l' riumpho. 420 - t.• andar. 

(Por cima do Banco Central). 
Co11.1ullu: - De 15 ás 18 ho1·as, diariamente. 

Residencia: - Rua Barão do Triumpho, 353 
ACCEITA CBAMAJM')S A QUALQUER DORA 

:e e 
LABORA TORIO DE ANAL YSES MEDICAS ,,o -

DR, ABEL BELT RA O 
E:<-inttruo do Lahoratorio do Hospital Ptdro 1T t•m Rrrift 
e aC'lm,I anal) stã tltk Jlospitaes Coloni;.1. Jull~uo Mortlta 

e Santa. hal;t'l. 

HOUARIO: - Das 14 fls 18 hora8. 

Rua Barão do Triumpho, n.0 444. l.º and:11· 
JOAO PESSOA PARAIIYBA 

GABINf.:: 'fE ELEC1'RO·DENTAJUO 

na Cirurgiã-Dentista 

LINIALYA GAMA 
Clinica-Cirurgka e Prolhese Odon tologica 

O<lonlopedic 
Coualwrto : - Oaqae de Ca:du, IH - 1.• anaa.r 

OONSULTAS - DAS H A'8 17 HORAS 

=· 

BEL. APOLONIO CARNEIRO 
DA CUNHA NOBR EGA 

ADVOGADO 
(Civel e Commercio) 

Rua Barão da Passagem n.º 60 l (Primeiro andar) 

CLINICA MEDICA E PARTOS 
DR. MIRANDA FREIRE 
(Eit-lntemo residente e e,:_medico lnt~n,o do Ho"))lt:tl 
Pedro n do Recife. Pratica nos llospitaes lle S. Francl,co 
lle Msla e Saata Casa de l\fisericordia do Rio de Janeiro). 
DOENÇAS DO CORAÇAO E AORTA, ESTOMAGO, FI-

GADO. INTESTINO E RINS. 
Consultas das 14 ás 18 horas. 

CONSULTORIO: - DUQlTE DE CAXIAS, 5~& 
RES .. ENCIA: - AVENIDA PADRE IIIEIRA, 118 

João Pessôa - ::- Parahyba 

' SEVERINO PESSOA 
G U IMARÃES 

ADVOGADO 
AV. TIRADENTES, 21 1 

Jo ã o Pess ôa 

"' 

r IP.f 

D o 
JOSÉ P I N T O 

ADVOGADO 

Campina Grande - Rua Affonso Campos, 
82 - Pl1onc, 210 

DOEN(:AS DOS OLHOS 

IR . H. CO ST A BR ITTO 
I X-A!!SlSTENTE DOS SF.RVIÇOS DE 01,BOS DO t•aor. 

SANSOU NO RIO OI!: JANF.IRO 

OCULISTA DO B0SP1TAL SANTA ISABl!:L 
Tr&tameut.o medleo e operatorlo d.aa doençaa tloa olboa 
ConJUJtorlo: - Rua Duque de Caxias. 31~ (Alto d& Pllu

macta Veras, 1.• andar> 
Reatdentca: - Avenida Juartz Tavora, 111 

conaultu : - ou 10 lil Ali 12 e daa 18 às 17 bor&I 

Ili, NEWTON LICERI A 
OONSULTAS CO.MMUN'S AS B!:OUNDA-PEIRAS, QUAR• 

TAS 1E Sl:XTAS, DAB I AS lJ HORAB 

N" ilelllalo tltu a tei• , oó aUentleri no conoaltorlo, " ell• 
, aatu em h~rt. premmenle m•~cada 

O LI NICA IIIIEDIOA 

DotD~&I Nn•o• H e Ment11e,. Tratamento da T a beroaloo• 
Jtdo PN"EUMO'l'O&AX e a FRENICl:CTOMlA 
R ua Duque de C&X1&1, 504. - Telepll<>ne, 171 

tA)ENÇAS DI Sl:NBO&AS - PARTúS - OPl:&ACõlES 

IRA. NEUSA DE AN DRADE 
Con1a1tort• : - Ru Bario d11 Trl a m1,>be, ns-1.• ..n•ar. 

OONSULTAB - D• H J.'8 17 HORAa 

--- Re&ldeneta: --

&OA IEPl"fACIO PESSOA, IN 

JOSÉ MOUSI NHO 
AIVO GID O 

l ua Monsenhor· Walfredo, 487 

TAMBIA' -:- João Pesaôa 

.:::::::::=======;============~_:_~:========:::::::.::=~:::_=:::.::..=.=.::..::..::..::._=::========~~~=======-===============~~-
Taxa de gado abatido 337S50~ 1 t!~;.f~inio 1 :i::::gg Divida ativa __ s_· -

Taci~~~ã~e estatiS
t
ica da pro- 523S800 Imposto s veículos 102SOOO 3:985S200 

Licenças 4·316Sl00 Matriculas 54SOOO Saldo do mi s d~ janeiro _14_·9_8_os_·500 
\'eiculos 335$000 Rendas diversas 322$600 

PREFEITURAS DO INTERIOR 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

AREIA 

Balancéte da Receita e Despêsa do 
Município de Areia referente ao mês 
d• ia n~1ro ele 1938 

RECEITA 

Gado Abatido 
Imposto de Feira 
Licenças 
Imp0sto Prelial 
Rendas Diversas 

, Serviço do Cemi ter10 
Im!)Osto de Estatística 

Soma da . recrit a 
S:ildo a !1t r rior 

Prere1tw·a 
F'iscalização 

DESPl<:SA 

Tesouraria 
n_umina~ão • 
}•mpesa Pública 
\!15trução Municipal 
Cenc_imentos do T<'rn,ro 

emitenos 
gbras Públicas 
N ispesas Diversas 
&m Banco do Brasil 
Sa ª da despêsa 
N Ido P fevereiro 

0 Banco do Brasil 

249$200 
2 016$300 

543~800 
1 :362S751l 

80SOOO 
21SOOO 

1 :365~300 

5 :638S350 
23:636~350 

29 274$700 

1 :212~600 
230$000 
350$000 

l :036$600 
765$500 

50$000 
293S300 

55SOOO 
888 ·ooo 

2 :415$200 
20 :000sOOO 
27 :296S200 

1 :978!,bOO 
20:000SOOO 

Are,a. 3 d,• fevereiro de 1938 . 

l>i:~io Cunha Lima Filho 

luiz GcmtP:i de Ara1170 - T~soureiro 

PREFEITURA ~UNICIPAL DE 
AREIA 

l,(~alanc;,ir da Receita e De~~a do 
rt, ~lclpJo de Areia referenrP no mé., 

~vereiro de 1938 

Licenças 
Imposto Predial 
Imposto de Veiculo 
Rendas Diversas 
Serviço de Cemiterio 
,Veriçâo 
Estatís tica 

Soma da receita 
Saldo anterior 
No Banco do Brasil 

Prefeitura 
Fiscalizac:io 
Tesouraria 
Iluminação 

DESP,,;SA 

Limpeza Pública 
Ins trução Municipal 
Campo agricoln 
CPmiteriO!-i 
Limpeza do Ce11111eno 
Obras Públicas 
Despêsas Diversas 

i AIO 000 
254SOOO 

1 545SOOO 
40SOOO 
40SOOO 

566S30Q 
2 :541:.300 

11 :663S800 
1 :978S500 

2o·ooosooo 

33 642:;300 

1 152sooo 
310S000 

1 :48!JSIOO 
1 065SOOO 

625SOOO 
400SOOO 
400~00 

80SOOO 
27sOOO 

3 :207S20ú 
1 :337S300 

tO ', Instrução do Estado rc 
ferente ao mês de janei-

563S800 l'O 

Patrimonio 212S400 Divida a tiva 168S500 

~~:J'°ia~e afenção 5~mgg Soma 
Rendas· divtrsas 115SOOO Saldo do més anterior 
Dccima urbana 5S000 
Taxa de c,m!lerios 126S5v0 Total 

Saldo do 1nes :rnterior 

Prefeitura 
Fiscalização 
Tesouraria 

DESPJi:SA 

Obras públicas 
Iluminácão públic,, 
Instrução pública 
Limpeza pública 
Ce1ni te rios 
Diversas despésas 
Campo expeflmental 
Agência de estalist1ca 
Fonte pública 
Eventuais 

G:923S900 
6: l 79S700 ___ Prefeitura 

DESPb:SA 

13 : 103S600 Fiscalização 
Tesouraria 
Obras Publicns 
Iluminação 

1 : 320;,aoo ' Limpêsa Publicn 
240~000 Cerni te nos 
748$400 Despesas diversas _ 

1 :300S800 Campo de Demonstrncno 
824~30•> Municipal 
692~400 Agencia dP Est~tis tica 
205~000 Mumcipa l 

f~\000 
593~700 Soma 
504S200 Saldo para o mes de 
150SOOO março 
120~000 
391 ooo Total 

12 :860S500 
3 095S500 

DESPf:SA 

15 956~000 
Prefeiturn Municipa l 
Pessoal 
Material 

Fiscalização · 

1 · 390~000 1 Pessoal 
590SOOO Tesouraria r, 

1 :978$300 Obras Públicas 
454$500 

1 120S300 Tlummacão Pública 
llOSOOQ 
50~000 Pilar - Uzina de Lui 

1 497~600 - prssoal 
P1I:u - Uzinn de Luz 

725\000 lllnterinl 
Gurinhem _: Uzina dr Luz 

200\000 - pc,;soal 
___ Guriuhem - Uziu:1 de Luz 
8 :115~70Q - material 

Serrinha - Uzma parll-

7: 840S300 A cQ)~iro;n;º~stt~:~oados 

15 ·956 ººº 
10 '. Instrucão Estado re- Saldo qu~ 

ferente ao mh de fevereiro~ mar~o 
passa pni,1 

7 : 149$800 

5:953 800 

Prefeittll'a Municipal de Cairnra , em 
28 de fevereiro de 1938 

Instrução Púhlu·a 
Cemiteno 
Subvenções 

No Banco do Brasil 

Soma das despésas 
Saldo para março 
No Banco do Bra.,il 

11 :823$500 
20:0r;.:_SOOO 
--·-
31 ·823S500 

1 818S800 
20 ooosooo 

21 818S500 

Arem 2U dr lt'vcrell"o de 1938 

VISTO . Cunha Lima Fr/110 

Pri~,~~t~nmes de Ara1170 - Tesoureir0 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ALAGOA NOVA 

13 103~600 

Secretaria da Prefeitura Municipal 1 

de Alagóa Novn. 28 de fevereuo de 

1918ened•lo Barbosa de Sousa - Pre

le~~ilonio 1.,al Ramos Secretario 

PREFEITURA MUNICIPAL OE 
CAIÇARA 

Balancete dn Receita e Di,spesa da 
Prefeitura Municipal de Caiçara, rete
ren h' ao mes de f eve1·e1ro de 1038 

RECEITA 

tefgi;ei:~varc• Pereira - Secrelnno- Justira r Polic1:, . 

Francisco Jose da Costa - Prefeito Pessoal e material 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
Compo de Demonstraçõo 
Despesas Diversas 
Assistencia ,Judicia ria 
Socorro Públiro 

PILAR 

Balnnci>te da Receita e Despesa do Evrntu ,11s 
municlp10 de Pilar refcrcntP "º m,•s 
de fe\'rrrim de 1938 

RECEITA 

Impos to de Licençn, 
Imposto Predial 
Imposto de feira 
Gado nbatldo 

495~000 Saldo que passa parn o 
~~m~g lllrs d<• OlAl"\'O 

346S200 

18 ·965$700 

970:,000 
137;;700 

s 
312s600 

1 873$700 

230•.ooo 

·1 30á~200 

Hll~noo 

546, 000 

400:,00Q 
51~500 

á .612S700 
369~500 

nosooo 
21 :; 'ººº 

4GOsOOO 
1 152 "ºº 

178~·1011 

1711 ·lllll 

t l 372~101 

7 :,93s6o 

BaluncPte d:i Receita e Desp~;n8 du- Licença., 5:365. 600 
1 :7131600 
2 :763$900 

709~800 Tesournna do Prl'fciturn Municipal 
775~000 de Pllar <'lll 4 de 111nrco de 1038 
10-1~000 rante o mes dr fevereiro de 1 · Imposto de feira RECEITA 

~Abatido L to de Feira 
276SIIOO RECEITA 

l 979'600 Tn ,cn de feira 

F,stati~tii:,s de Produçíio 

3o7 100 Gado nb~tido &C7$1QO 

I11dustnn e Profis.são 
Rendn Patrimonial 
Matricula de veiculo 
Rendns diversas 
Aferição 
Est~lisilcn 

470$100 VISTO -- Jo6o José Marófa _. 
240 ooo rre!elto. .. 



• 

1. 

G 

HO :ti 1 :'\ Cà O 
EXCLUSIVAMENTE NO 

PLAZA 

A UNI O - -Slibado 12 de março -de 1938 

Sobre o grandioso f.ilme A HISTORIA COMEÇOU 
Á NOITE assim se expressou o cronista do 

DIARIO DE PERNAMBUCO: 

«E' COM SATISFAÇÃO QUE PEGO DA PENA P/\IV\ ELOr:ilAR ESTF Ili ,\1E. 

APt:.NAS O RECEIO IJ > EXAGÊIW EVITA-MÉ CL/\SSII IC L-0 curv,o OBRA 

PHIMA. FOI LIMA SURPRÍ:.SA !'ARA <~Ui\NTOS O VI l!\M. f>f=IXA A D'S
TANCIA TUDO O Q E l•'R.l,h. IIOICZ Uàl<:'J 'PROLJUZIU AlE' 1 lf>il ' . 

TODO O SEU TALENTO, TOO:'\ A SUA G:'\M,\t\ I >F: EMO(/>IS, 1 r 11 fMPRÉ

GADA NESTA HISTORIA ONDE NÃO SABf:MOS 0' <JlJE MAIS ADl.\111?!\f?, 

TAO MAGNIFICAMENTE BEM l~FALIZ,\l>A ELA H)I «1 IUS'l'Oil l!\ 
f OIU:fOI ,.1.· ~01'1'11:» VALE l'Of~ UMA i':POCA DO CINE,\\A . 

Não perca este fJlme ! Inscreva-o no seu "car-
net" de lembranças e não esquêça: 

DOMINGO !--NO PLAZA A'::, ü E MEIA E A'S g E MEIA I IOR/\S--D0;,\11\CJ<)! 

com o incomparavcl astro ( ·11,101.1,;s HOl t:H a li11dissima - .JE l, 
ilH'l'lll.11 e o querido l.i<;o (.'.-1111111~1,0. 

UMA OBRA PRIMA DA UNITED 

Preços 2$200, 1 $600 e 800 reis na li 
-SESSÃO OAS MOÇAS 

Um colo:,S&I programa! Metro Goldwyn 
Maycr apresenta 

D :r F 
0

.A ~ .A. D A.! 
Complementos ~iversos 

Preços-1$100 e 800 reis 

il. I ' , 1 'I' 1,; 1, .1 li 'I' 1 S 'I' S 
a prcscnt1 

DOUGLAS h\lRRANKS Jf?. - EM 

O larapio encantador 

I"> L--1 A Z .i~ .. ~CJ"E-matinés ás qu$t:r.:) h .... :r""s 

AMOR E ÇORAGEM 
-c::Tm filme da. h~etro-l?re:yo uni:::> Soo : ei::; -DIRETORIA GERAL DE SAúDE PúBLICA 

INSFUORIA DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCICID PROFISSIONAL 

Dados estatisiicos sobre enlotpecentes no Estado da Paraíba 

SllBSTANl'I.'\ D 1 .. \ C"Ei\lM 

A,·ct to de morfma 
C101 irJt ato de e oca1na .. 

" }1l'rn na .. .. m fma 
Codrinn .. .. . , . . 
D1e,111na 

Extrato flu <b de cannbc li d. .. .. . coca .. 
"opto 

mo! .. CJ)IO 

Ilc1olna .. 
L~udano ele Sydenham 

Saldo rxistontc Compra,'os 

, m 31 12 1h36 em 1937 

25.00 o 
17!; 25 103.50 
rn .. ,1 500 
52,70 50.00 
!19 RI 43 JO 
!iO 30 36 ao 
r.c co 25,no 

1572 50 o 
1.82G iO 320.~0 

311.14 210,00 
26 62 22 50 

1 803 20 45.no 

Vendidos cm 

1937 

o 
114.23 

o 
5.'ifl 

51.64 
2!i8I 

o 
o 

74.90 
80,63 
30.58 

664.00 

1 

Saldo existente 

em 31 12 1937 

25.00 
164,52 

23 54 

91,1'1 
',Ja .~ 

85,00 
1.572 50 
2.011 ~o 

470.51 
18,54 

l.184,20 
Lumlnal sodico !000 o o 
Novocalna .. .. .. . . . . .. . . 90 65 11.00 2,00 1 !::~~ r;====================--
Sultato de morfina .. .. . . 
Opto em pó .. .. .. 
P ro edol .. .. .. .. .. . . .. 
Sto~alna .. .. ·- .. 
J!'o fato de cod IM 
P pave ma •clondratol .. .. 

Ampõlaw de: 
Eucodal .. .. .. 
Eupaco .. .. .. 
Heroina .. .. .. .. .. 
Morfina .. .. .. . . .. 
Pantopo11 
Paveron .. . . 
Sedo! .. 

.. .. 9.75 5,00 
3)5.91 50,00 

.. .. o 3 vidros 

.. 84,55 19.00 
650 25.00 

. . o 4,00 

.. . . 22 12 
.. 59 

" 28 24 
.. .. 170 500 

131 258 
.. o 80 

248 1.321 
135 112 
498 228 

0.73 
54.41 
o 

20.65 
5.00 
o 

22 

o 
219 
154 

o 
847 

72 
686 

14.02 
301,50 

3 vidros 
suo 
28.50 
4,00 

12 
59 
52 

451 
· 235 

80 
'122 
175 
138 

DR. ILf'REDO NETTO FORMOSINHO 
Clinica medica em geral 

ESPECIALIDADE: DOENÇAS DOS OLHOS 

Ex-mtemo do Serviço de olhos do Hosp tal Santa I h I de seUo 
Horizonte. Com pratica na& !lospltaes da Bahia, 

CONSULTORIO: T RUA D QUE DE CAXIAS, 3fB 
HORARIO: - D!: 16 A'S 17 



AMANHÃ EM I! MílTIN ;E" 
CHIQ IE O "RU" 

A's 3 horas 

Um prcgrama que a CIA, 
EXIBIDORA DE FILMES S A, 
dedica ás crianças da cidade, 

A l:'. T"iO - S,1bn1lo 12 1fo nra1ço ele l:).;s 

P RA OS "F ANS" DE 
TODAS AS IDADE AMA• 
NHfi SóMENTE - NO 
"Rf: " - NA "MATI• 

ÉE" CHIQUE A'S 3 HO• 
R/lS E EM "SOIRE~" A'S 

6,30 e 8,30 
A hisloria romantica :le 
um Tarzan de saias que 
em plenas selvas da Oce
anía dominava todas as 

f éras bravias ! 
DOROTHY 

LAMOUR 
canta varias lindas can

ções em 

A PRIMCESA 
DA SELVA 

Juntamente a POPEYE, o 
celebre marinheiro, num 
desenho de lonl{a metra-

gem, todo colorido ! 
POPtYE, O MARINHEI• 
RO, CONTRA SINDBAD, 

O MARUJO 
f'm pro~rama <'Omcmor:1tivo •h 
ubilcu <k rraL1 d,· ,\de,Jph Zukor 

11a l'.\R,\MOL"'iT 

Hoje - "Matinée" Ccl:gial no "REX" 
A's 4,15-Hoje 

H AMANHÃ FINALMENTE - NO "FELIPtA"-Estréa do maior filme nacional!!! 
t • A OBRA MAXJMI\ 02 R \UL ROULIEr. QUE HONRA O CINl.'MI\ BR'\SILEIRO 1 

A MAIS DESLUMBRANTE REVIST,\ DO f, ECULO! 

Irene Dunne-Fred Astaire-Ginf!er Roggers 

ROBER.TA 
H O GRITO DA MOCIDADE 
.t t COM COXCIIIJ' \ i\l()N'IENEGRO E MILHARES DE EXfR,\S 

Í t l m drama \'ibr,,ntr e r!'al que' faJa á a1ma eh no:,,sa gcrte t:m:i J>ro<luc:ão da 1) x . UM FILME DA R . K O . RADIO - Preço unico 600. 

R • E • X 
Soiréc ás 7 ,:;o 

O CTNI-:MI\ nF: 
'rOll,\ A CID/\ 
lJE Cllll,IUl'.1-

lh'lirin dr \Tlotirl,ult· r f'mh1 iagurz dr am1>1· ! 

p 
• SoirC'r a~ 6,:_!C 1• 8,30 Soi ·p(• ás 7, 15 

--+------------- - --
8 SESSÃO DAS MOÇAS 

U.\:>IOOLl'Il :S('()T'I - 1-11,\:,.Cí'F:S lll!,\IOi - 1·111 

PERIGO A' FREtlTE 
O ro1uu11c::- das l<•grimas r'n csLrPla itnpcral.rl1 d.1 l'lcg.111~1 \' 

.10\N n:HITOHII - n11 o 

O drama fort(• baseado na 1 evoluç,ão <:i'nl chinêsa ! 

G.\ln ('QOl'ER - ílL\IIELEINE ( ,\RllGLL - 1•,n 

GENERAL MORREU AO AMANHECER VIVA IOS HOJE 
Um fih111• da P,\HAMOUN'l' 

l'11111plrn11•11tos: - • • \( '10"1,\I, n . 1" 1; O 111,1!0 ES
l'l'IU(j ,. :un,H',\ l'.\õ: \ 1101:s .:._ ,hott 

Uma Jllv<ill~'.io da METRO GOLDWYN MI\YElt 
Cotrplrmcnto,: - O UAMB.\ HO:S BA:>IBAS - ur ·c

nho tolohdo . 

Um romance da PAnAMOUNT 

Ccmplcmcnloo - NACIONAL D F . B . e FOX MOVTE
TONE NEVvS - Jornal 

t--,-,~~~ 

METR.OP L 
O CINF.MA MAIS AHl•:J,',l>O DA C<\l'ITAL 

110.IE - Snin•r a, 7 , \;, - 1101_t: _____ _ 

'.\:USICe\S E AMOR E ! PLENA EST.\C ,o DE I!I\D!O 1 

GENE RAYMOND-em 

ANDANDO NO AR 
l'111 111111,· ela H K O HAIJ!O 

COMF LF.:½ENTOS 

A~-.,-;;-- Um MATINAL ri:1•·-tcdo~ pm1"1'1 as 1·l·r, â, D • li •r'l 1 

Alcnção I Não percam ! A 4 se11e da A MAO QUE APERTA <' lllll 
f1lr1P, e, .11tct-

A 2 da t..i-;:cle ' Un;~ •1 ,~tuiet ' rl11quc I Não 1> rcam ,.;.unzaCn!S 
.1.:.: il d.da '- li•'rPs tlC' tinco a.no" , m cl1:111t~ A 1 ~cni ela A l\1/\0 QUE 

APERTA " 0 !orrmclarcl !ihne COMO GOSTEIS 

lLGLJ,[>,\-1'1·,IP.I\ _ • SP <âr, " , voe,, .. - --llüf I Jo.VAH!) -[JF. 

líOtLYWOO!J , 

HOJE, 12 - HOJE, 12 
----- -.,· 

-MI S SÃ 
SECRETA 

- COI!\ -

D I C K FORAN 
1 

A 

a .1: série da li[ 
fi QUE A ERU_,J l 

--= 

CINE s. PEDRO 
A OASA DOS Gl!ANDF'3 HOIIANCF.S DII rr:r,I\ 

H0.11•; UnL'l M" ·lo HO.JE 

A MONTANHA MISTERIOSA 
H'IÍl', (0/11 li 11itn•p11lo .. ,o\\-hoy J(r·:N 1\1,\YNI\HlJ ,J1111l,11111·11t<•, 

LUTA IHGLORIA 
JJi. 111.., Ut l~ulu's rs u 1 tiu!liÜ'-, com BUC'K ,JONE!::i 

A'.'!ANHA GENE H..\ Yl'lONO na imp.-.g:iv 'l conwct1,1 mw.,ic.il 

ANDANDO NO AR 
Cutn I\NN scn IH:HN 

·se. o,~al'l 0 - o PHJMEIHO ui::rn:: 

fl 

PALACETE A' VENDA r;=-- - - 1 
v, 11<1,•- ,f' o pal:IIT(P á Avenicln I>,. 1 D e~,,·,, '. ,,º,l·,s, Ao RI •r11,º,,, r•,411,1,ª, l ~ •• TJr," 1 "ªº ~~~.:ui~Tl~::,s e 

.Jo5:::, da l\Tatla, n.º 5:1. com ne1·on:- .... 
-·-- - mmJ .. 1çlws a1r1p1.1. e J11x110 ;.1s. t•m lt.:r- I' • 11t l eo u11 1 J, t ,LI Ih fl'' lH llor:1s. 

-H~u1-;;:---·:;-;; - 7 .;O ,,a r,oltc - HO.JE rrno , ,. to. rnlil grumlc porrwr. 
- . A tJulor rom a tc11llouta M~1r1a 'J1.1lanunlo 1111(11111 .. ,ii111,:ul t11 ... do·1u,t-. 111 urdhi,, Juosl,tti lu·,ip 

O vn11 nt u, ow-lmy • HAnPY~, 1 ~,.-·;~~1·,ti-;- t1l111P de Jo.·f> Jiollanda, ó. Avrnida Gcnn d t' 1111s CJ to'it11nias r m l t1110..,, 011 , ,s' ' 
a,vpnturn«- no ··ar·\\C r" o.ono. 113 - Jo~10 PcsHHI. , CON~ULIO'OO n.11n frll11rn l' l\1<.'l'<.\ i2 1.º nwlar 

p A R A ,· s o D o s L A R õ E s -- - - - .J () ,\ o I' 1, s :s o .\ --
p--R-E-.C-ISA-· S, ;;-, d. e ;ma en-1 

JrJ11L11111-1Le rf!u\ a t • 1tr ,tn <11 acinnnl romu•·, tle JI\.-L'llilll,l ... ., ~ r~ 

A C I D A D E I ti F E R N L gor1madeira e lavadeira, --------------------. 
com Wl.LLIAM BOYD da Racl. 1 P ,turP que durma na casa do pa. 1 O R R IS B .\ H B O S .\ 

A' e .. ç o fantastica de um nlcbte' alu"maclo - lJn, lilnll •1• llllas. 
mls•cr (J[. e emo('ÕCS trão. Paga-8e bem. 

Complentrn(o: - l l\l ACIOSAI, ,n ) .... B ) A tratar na rua Duque de 1 

Pn,ços: 1,• da e J 100 - 2.• dassr 600 ___ , 

VEM At A MARCA DO VA'VIPIRO ~ rom Bela Lugo i, ela "Melro" J} 1 Caxias n.º 614. 

ADVUUAlJO 

lt I' ,\ IJ 1 (! l L D r. (· .\ X 1 .\ ,; :, 1 1 



N A· V E G A t · ÃO. .~. OMERCIO 
LLOY D BR·A SI LEI R.O BASILEU GOMES Agente 

(Terreo) ( P A '1' U. I M O N I O N A C I O N A L ) Praça Antenor Navarro n." 31 Fone 38, 

PAR'.A: O NORTE PARA O SUL 

Linha Manúo~ - B .. \ir<'s 

Paquete SANTOS 

Linha n,,J~m - Porlo ,\l<'~r<' 

Paquete D. PEDRO li 
Linhn, Belém - 8. Fr:incisco 

Paquete RODRIGUES ALVES 

Linha :\Tanáos Buenos Ayres 

Paquete ALMIRANTE JACEGUAI 
Sam\ no dtn 17 parn Natal, Fortale,.1, S 

Luiz, Bclem, Snntnrf'm Q1)iclo~. Pnrirlin Itn· 
ronriárn P I\.Jnnfto.r.; 

K pcrndo no dia 31 de março r sami no 
m!'.-:;mo cti:1 p;_1rf! Nntal, F',wtnlr1.n, R !...uii r 
Belt~rn. 

St1irâ no din 17 p~t·:1 Rr,rifr, Maceió, Bah, 
Vitórin, Rio dP Janeiro, S:inlo\ P Arannguá, 
Antonina e S Frnncisr·o 

E prrnrto no dia. 14 e sninl. no me.smo dia 
r,ara: Rrrife, Mnreio, Baín, Rio de Janeiro 
s~nto.•, Parnna~uá, Antonina, S Prnn,1 . .-0' 
S.1ntr:,.,· Monlcvidéo e Buenos Ail'C$ ' 

1 

A'l"IE:\'C \O : - AVISAMOS AOS sns 
PM,; \(,ElHOS QUE S01"1ENTE POD1m110 Cc1rguêiro 3 DE OUTUBRO 

1

1\1 iQlJJ-:Hlll P',SSl\dENS APRF$,•:NTANI >e J 
() A'll;S no rm VACTNAÇAO. Saira no cl1a ló para Recife e Rio de Ja, 

n.riro 

Acceitamoa carga.a· para as cidades aervidaa pela Rêde Viação Mineira com tr:at11bordo elll Anrra doa Reia. 

COMPANHIA CARBONIFERA RIO-GRANDENSE 

Linha regular <le vapores entre Cabec~lo 
e Porto Aleare 

(' .\RGl1EIR0f.; R.\PIOOS 

C\RCt'ElilO "01.l:\D.\'' - E,[)<'ra<io cio norte de\·erá rhrgar em 
no.,so porto 110 pro.·11110 clla 13 o c:1r~11riro 01 ,ela" ApiJ,, a necr.ssutia 
denior.:t. S3°ll'Ú para flrf'ifí' ~\[ (cC'lfl, H•oJ Ft111lo~. fiio (ir.1ndr

1 
Pelotns 

!'Oito Alegre. , 

e \RGlllllno "Cllfll"' - E,prrarlo cio .sul, dM-rrá che~ar cm 
no~·;o porlo no pro·.iino eh~ l;), o .·nrr;11f>iro "Chu'-·'' Apõs • nrrr~snrin 
drmir:t, .;:tira para Nalal, CP'Ha. '1'11lr1ia, ~\n~ia Erftne[l 

CARGl'F.1110 " I' \'l'l"' F.,r,rr:irlo cio .,111 rlrrrrá c·llrgar rm nosso 
porto ni pro~.;imo (lia l'l o c;11•.•.111·i10 ··Pot, ,\i1ns :, nrr·r.c.:s~nia clrmord 
ail'á p:1l<1 l\.-fílr:'lu · ' 

C'ARGl'F.IRO ":\I \C I lo " -- E.,pr:·nc1o <lo sul, clrvrr:i chegar Em 
no~sn pnno no pro:--11110 <1i:t ~o n <·a1i.;urlro ",\i,Wf"ió"' J\pó.<.; :1. ll('tr.s:-nri:1. 
clt"'mo1:1 1.1a par·1 H1Tllt, ;\ln<·1·10, l!H, 8:1111os. Hto nrandP, Porto 
Alt• 0 rf' 

Agentes - LISBôA & CIA. 
Rua Darão ela Passa g·em n.0 1:1 - Telefon<' n.0 2:10 

------
LLOYD NACIONAL s. A. - SUE RIO DE JANEIRO 

SERVIÇO RAPJDO PELOS PAQUETES M ARAS" EN'l rtE CABEDELLO E PORTO ALhGRE 

PASSAGRTROS 

P.\QFETE " \RAR\NGl'.\ "' Es-
perado ele Porto Alegre e cscah1s no 
dia 23 do corrente saindo no me~1110 
dia pnra Recife, Maceió, Baia. V,Lo
ria, Rio ele J nneiro, Santos, Rio 
Grande, Pelotas e Porto Aierrre, pnrn 
onde recebe rargn r pas.<ageiro.,. 

C.\RGUETRO ".\R ,\T.\L\ " - Es
perado de. llelém r r.scn las no din 1.0 

de abril .5ai11do no mesmo dia pn:·a 
Recife, Maceió, Bala, Rio. Santos. 
Paranngu:\ r Antrmina., para omlP rr
rehr rn l'l!!l 

"SUL" PASSAGlilROS "NORTE'' 
C.\RGUEmo ".\11 \GA:-10 " - Es_ 

perado d2 Belém e escalns no din 13 
do corrente s:t,ndo no mesmo dia 
pnra Rerife,: Maceió, Bah, Rio ele· 
Jnnriro, Santos, Anlonma e Pn1ana
~mí, para onde rccclw c.,r~a 

C,\RGUEIRO ",\n \ G \NO " - Es
perado de Bel<'m e e ·cnlas no dia 15 
do conente saindo no mesmo dia para 
Recife Maceió Baia, Rio c!, Janeiro 
SantoS. Pnrunàguá r AntoníJ1.1 ' 

P \QUETF. " .\R.\R .\QU.\R .\ " -
Esperneio d? Pono Alegre e escaln, 
no dia 17 do corrente saindo no mes
mo ,Jia para Recife, Maceió, ~aia, 
V1101ia, Rio de' Janeiro, Santos. Rio 
Grande Pelotas e Porto Alegre, pa1·a 
onde recebe carga e pnssJgeiro:;. 

C,\RGUEJRO • C.\MPEffiO" - Ei• 
pcrndo ele Porto Alegre e escala., 110 
dia 20 do corrente, saindo no me,mo 
din para Natal Maclu, Ararat!, 
Fortaleza, CamociÍn, Tutol.1 e Brlém, 
para ond(\ i-N>ehr carga. 

(>ARA TH~MAIS INFOR~1AÇõES COM OS AGENTES: 
ANISIO DA CUNHA REGO & CIA. 

====================:::::!li Escriptorio: Rua Barão da Passagem, 43. Telepbone n. 360 - Telerramma "Aru"' 
~~ ARMAZENS - PRAÇA 15DENOVEMBRON.0 87. 

CIRURGIA GERAL - PARTOS, 
DOENÇAS DAS SENHORAS 
DR, LAURO WAIDERLEY 

CBEl"E DA CLINICA GYNECOLOGICA DA MATERNIDADE 
CHEfE DA CLINICA CIRURGICA DO INSTITUTO DE r&o. 

n:cçAo A' JNl•'ANCIA. cmURGIAO DO BOSPITA.J, 
"SANTA JSABEL" 

TRATAMENTO MEDICO CHWRGICO DAS DOENÇAS DO lln
RO, OVARIOS, TROMl;'AS E DAS VIAS URINARIAS DA MULHER 

Diathermia - EJectrocoagulação - Raios violetas 
l&UA DIRE'TA, !89 - :- DAS J A'!I • BO&AI 

PHaNI: DA RESIDENCIA, H 

VINHOS E CHAMPAGNES 

Unicos <l.-positarios neste Estado 

J. HONORATO & CIA. 
MERCEARIA MODELO 

COMPANHIA NACIONAL DE NAVEGAÇAO COSTEIRA 
IDVICO SEMANAL DJI! PASSAGFlROS P.: CARGA !:NTJll: PORTO ALEGRE 1: _1:MIIDIL~ 

V APORES l:SPP.:R.4.DOII 

"IT\SSUC1 .. 

Cht~ará 110 c1i::t 18 cto corrente. ~C'Xln-lcirn, ~:1ifâ 
no mc.<mo clia, parn. Recife. Maceió, Bain, Vi tória, Rio

0 

de J an~i ro, Santos, Paranaguá, Antonu1a, Florinnopo
lis, Imbituba. Rio Grande. Pelotns e P orto Alegre 

PROXTMAS SATDAS 

l'r.\PUR:\" Sr,l.1-frira. 25 cio ronrnt r 

" ITAQUERA .. - Qumla-feira, 31 <lo conente 

~VJIIO 

~ r ebemo• tambem carga., para !'&-..:Mo, .uaeel•, 
nheos, s. Francisco e ItaJaby, com cuidadosa bal= 
no Rio de Janeiro bem como para CamJ>OI, no , 
do Rio, em trafe~o' mutuo com a "Leo~Itllli.~ RIJlffJ • 

A oompa11hla ~cebe e&rraa e tnou111111,t1dll aW 1 

,e.•p,. ra da. 11J1tc1a do" 1eua vaporo. 

o, conatcnatarla. de cargr.a devem re"11l·V do ~ 
piche da Companht.1 dfntro do prazo de trh <31 d~ 

1 

ap03 a dtscarea, rtodo o qual, tncldirlo u mellllM 1 

armazenarem. 

-------------
..... ,_reu, enee111111eo .... • nloru, attrndt·le oo e•trlptorto alf i1 lS boru u• 1'UPeTa •a aabi.a •• ,.,_.. 

Aa ,.emaaa 1nr~rwaçõea ,erlio ...,,. .. ptloe Arentee • 
WILLIAMS A OI&. 

Prata ADlbenor Nnarro n.• 1 - Pboa~ ~==~====~~====~~~~~~ 
JAIME FERNANDES BARBOSA 

A D V O G .\ n O 

Escrilorio: Pr[lç:1 Prclro ,\rn('rico, 'i 1 

Rr..,idrnci:i: .hr'n icl:1 (;encr:il o ... m·io. ~:l 1 

.Toão Pessôa 

DR. GIACOMO ZACCARA 
•IP•CIALJIT& 

Via• urlnziritta - Syphlll11 

S'.1'.l.lllkrno ••• ttrvltoe •• prot. Batt1a na Pt ('a.a •• p,ot. lld
alre Vaher•• aa l'•lyellnk:& Ueral •o ltlo de Janrho, na t·und&
____ ___ 9'• Oartr• nwh1le 

o.uu11or1o: Rua ln1rlo <10 ·rt1u111pbo, ... 
Dlarlamruto <ha » .. 1 

1 

1 
-=--

BOA OPPORTUNIDADE 
Alugam-se dois nppnrtn. 

m<'nlo~ espa~oAos :í run J\f:i. 
c·i<'l Pinheiro, 11.' 71, l " nn
clar, no ponto centrnl do 
commerrio. O appartam<'nto 
da frente tl'm janclln, pnrn 
a rua Maciel Pinh<'iro. e~. 
quina' com a rua 6 de Ai:M
to e o outro tem jnn<'11•1' 
rdra esta ultima run. l,o • 
cal esplendido pnra rorn· 
merciante, medico ou <(en. 
tista. Agua corrente, ~JlA· 

tnlla~ão electrica e snmtn. 
tnria. A trntar com O A~ 
Antonio J\T!'nino, na porwr · 
da "A União". 

CABELLOS IRAI~ 
ayl~m..ee e <1esapp1rect1D 

•LOÇAO JUVJ!:NIL" IWfl• 
Oada come;, loção, nio 6 Wl 

UH II nlo muCle • .-v.A• 
Depostt.o: Pharmacl• fdJru,~ 

Rna da Republica - Joio 1\ - : 
DROGARIA PASffU li 

11~ Maciel ftnb.!l!!. ~ !Ji ....... , - --
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